Procedure heraanstellingen
Inleiding
De heraanstellingen worden sinds het seizoen 2018-2019 gedaan door Rik Evers en Mark van
Grimbergen. Hieronder wordt uitgelegd hoe het aanstellen en het eventueel her-aanstellen is
afgesproken.
Procedure voor het (her-)aanstellen
Algemeen:
1. Het streven is dat elk rooster ongeveer 3 weken voorafgaand aan het speelweekend door de
aansteller wordt bekend gemaakt. Bij de aanstelling wordt rekening gehouden met jouw
beschikbaarheid en je teamkoppelingen.
2. De kilometerafstand die je in de portal aangeeft is voor de aanstelling een indicatie en
hiermee wordt zoveel mogelijk rekening gehouden. Mocht je een keer verder worden
aangesteld of mogelijk dat je een dubbel weekend krijgt toebedeeld, meld je dan niet direct
af. Wij proberen zoveel mogelijk met ieders voorkeuren en/of beperkte beschikbaarheden
rekening te houden maar soms moet de aansteller om het rooster gedicht te krijgen,
alternatief handelen.
3. Door onvolkomenheden kan het zijn dat de wedstrijd waarop jij als scheidsrechter bent
ingedeeld niet goed uitkomt. Hieronder staat beschreven hoe je dan dient te handelen.
Als je ingedeeld bent op een wedstrijd en deze wedstrijd schikt je niet, wat dan te doen?
§ Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een vervanger, dit doe je tot uiterlijk
maandag voorafgaande aan het desbetreffend speelweekend.
§ Maak hiertoe gebruik van de scheidsrechtersapp. Hiermee kan je makkelijker vervanging
regelen. Vermeld in deze app welke wedstrijd het betreft (inclusief plaats en tijdstip).
Vervanging is pas akkoord indien de heraansteller ook akkoord is gegaan.
Geef deze vervanging apart door via het mobiel nummer van de heraansteller: 06-12453031.
§ Indien je geen vervanging hebt gevonden dan geef je dit door aan de heraansteller.
§ Maximaal 2 maal per seizoen mag je terugvallen op de heraansteller. Indien je dit vaker
doet, dan zal de RSC jou en je vereniging hiervan in kennis stellen en kan dit uiteindelijk
gevolgen hebben voor de scheidsrechtersprestaties van jouw vereniging als ook eventuele
promotie.
§ De heraansteller gaat vanaf de maandag voorafgaande aan het speelweekend op zoek naar
een vervangende scheidsrechter.
§ Afmelden vanaf die desbetreffende maandag kan alleen o.b.v. een calamiteit. Neem hiertoe
altijd contact op met de heraansteller.
Let wel: het aanstellen van scheidsrechters blijft mensenwerk. Het kan dus voorvallen dat je per
ongeluk bent aangesteld terwijl je niet beschikbaar bent. Zelfs ook in dit geval geldt bovenstaande
procedure en meld je je niet direct af bij de heraansteller. Indien je in dit geval moet terugvallen op
de heraansteller, geef dan de reden aan.
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