
Notulen aanvoerdersoverleg 

Datum: 13 september 

Plaats: Ark van Oost 
Aanwezig: Ezra Geertsen, Ilse Grob, Janine Westerik, Astrid Hairwassers, Linda van den berg, Mathijs 

Lievestro, Maaike Remers, Johan Gudden, Chris van Asselt, Richard Schoof, Lotte Bant, Iris Seveke, 

Tsjarco Massa 

 

1. Opening 

2. Presentielijst 

3. Uitdelen spelerskaarten 
- Kaarten zijn uitgedeeld aan de teams die ze vorig jaar hebben ingeleverd. Een 

aantal teams heeft de kaarten nog in eigen bezit. Ben je gewisseld van team 

en heeft dit team de kaarten in eigen bezit? Dan moet je zelf naar je oude 

team om je kaart terug te vragen.  

- Dames 10 krijgt de kaarten bij de training uitgedeeld.  

4. Bespreken teamtaken 
- Oud papier: op de site is te vinden wanneer teams oud papier dienst hebben. 

Het is de bedoeling dat aanvoerders aan het begin van het seizoen al door 

gaan geven wie het oud papier gaan ophalen. Op deze manier hopen we dat er 

elke keer iemand staat op het oud papier op te halen. Je bent als team zelf 

verantwoordelijk voor het regelen van vervanging als je niet kunt.  

- Scheidsrechters: elk team wordt verwacht 3 scheidsrechters te regelen. De 

arbitragecommissie ziet erop toe dat dit ook daadwerkelijk gebeurt.  

- Trainingstaak: we komen een groot aantal trainers tekort. Hierdoor zijn we 

genoodzaakt teams aan te wijzen een training te verzorgen van een ander 

team. We hebben dit zo eerlijk mogelijk geprobeerd te verdelen.  

- Zaalwacht: op de site is te vinden wanneer teams zaalwacht hebben. De 

zaalwachtmap is zoals altijd te vinden in de zwarte locker. Zorg ervoor dat je 

op tijd in de zaal bent. Houd ook goed in de gaten of scheidsrechters op tijd 

zijn. Je bent als team verantwoordelijk voor vervanging zaalwavht in geval van 

verhindering.   

5. Verwachtingen binnen vereniging 
- Zaal netjes achterlaten: we moeten beter ons best doen de zaal netjes achter 

te laten, zowel na trainingen als na wedstrijden. Dit betekent dat je als team 

je eigen materiaal opruimt (als er nog andere teams bezig zijn, loop later even 

terug ipv de spullen naast een ander veld te laten liggen, waarmee je een 

ander team met je spullen opzadelt) maar ook na een wedstrijd evt rommel 

van de tegenstander opruimt.  

- Staan voor je scheidsrechter: we zijn samen 1 vereniging. Dit betekent dat we 

staan voor onze leden maar vooral staan voor onze scheidsrechter. 

Scheidsrechters hebben steeds vaker te maken met verbaal geweld. Help onze 

o zo belangrijke scheidsrechters met correct gedrag en ga in gesprek met de 

aanvoerder van de tegenstander als je merkt dat zij zich niet correct gedragen 

richting onze scheidsrechter.  

6. Nieuwe regels 
- Alle nieuwe regels zijn te vinden op de website van de Nevobo 

- De Nevobo heeft de regels wat versoepeld. Zo zijn de regels wat milder mbt. 

netfouten en lijnfouten.  

- .  



7. Wedstrijdformulier  
- Vanaf dit jaar is het digitale wedstrijdformulier (DWF) verplicht bij elke 

wedstrijd. Alleen in geval van niet-werkend internet, kan een turflijstje 

gebruikt worden. Per team moet er 1 account aangemaakt worden. Het is 

handig als de aanvoerder dit doet.  

- Scheidsrechters/teams moeten zelf de wissels bijhouden. Dit kan niet worden 

bijgehouden op het DWF 
- Alle info rondom het DWF is op de site van de Nevobo terug te vinden. 

8. Vragen vanuit de teams 
- Er zijn veel teamtaken. Kan hier iets aan gedaan worden?  bestuur is 

hiermee bezig, maar het is handig ook naar de ALV te komen en hierover mee 

te denken.  

- Kan de jeugd beter betrokken worden bij de vereniging? Kunnen zij 

vrijwilligerstaken uitvoeren als scheidsechter/trainer?  De meisjes A geven 

op dit moment jeugd training. Ook worden de A en B jeugd betrokken bij het 

fluiten: zij krijgen een jeugdcursus aangeboden en fluiten bij jeugdtoernooien.  

- Materiaal: scheidingsnet beneden / net en ballen gymzaaltje  wordt 

doorgegeven aan gemeente/beheerder Ark 

- Kan er een instructie komen over het ophangen van netten?  wordt 

nagevraagd 

- Kan er een mailtje naar de aanvoerders met data oud papier / zaalwacht?  

wordt verstuurd 

9. Sluiting  

 


