PROCEDURE BIJ AFGELASTING WEDSTRIJDEN

Thuiswedstrijden:
De consul van de KNVB (op de zaterdag), Dhr. Klaas Michel, keurt de velden en bepaald of deze wel of
niet bespeelbaar zijn.
De keuring van de velden zal in principe vrijdagmiddag ca. 15.00 uur plaatsvinden. Bij twijfel vrijdagmiddag
wel of niet bespeelbaar zal ’s zaterdagmorgens, vroegtijdig, de situatie opnieuw bekeken worden.
Indien nodig zal er om ca.11.00 uur een keuring plaats vinden i.v.m. de bespeelbaarheid van de velden op
de zaterdagmiddag.
Telefoonnummer Dhr. Klaas Michel: 0523 - 61 61 03 / 06 - 33 94 54 88
Indien de velden niet bespeelbaar zijn dan neemt Klaas Michel contact op met:
- Roelof Schokker, onderhoud velden, Tel: 0523 - 61 52 86 / 06 - 10 37 44 61
- Dennis Prinsen, wedstrijdsecretaris SCD’83, Tel.: 06 - 18 25 35 62 → vermelden op wedstrijdprogramma
- JVC Dedemsvaart, dienstdoende bestuurslid. Tel.: 06 - 48 68 43 97

Actie JVC Dedemsvaart : - Informeert de dienstdoende kantine, van SVD of SCD’83, welke wedstrijd(en)
is / zijn afgelast.
- werkt de eigen procedure verder af.

Actie wedstrijdsecretaris SCD’83: - Informeert de kantine van SCD’83 welke wedstrijd(en) is / zijn afgelast.
- Informeert de leider(s), trainer(s), scheidsrechter(s) en tegenstanders van
de afgelaste wedstrijd(en).
- Informeert de webmaster van SCD’83 zodat e.e.a. vermeld kan worden
op de website van SCD’83.
Actie Kantinepersoneel :

NB.

- Op het wedstrijdprogramma noteren welke wedstrijd(en) is / zijn afgelast.
(men kan antwoord geven indien er naar geïnformeerd wordt)

Het 1e elftal zal bij afgelasting van het hoofdveld niet uitwijken naar het kunstgrasveld.(opgave naar KNVB)
Indien de KNVB het verplicht stelt om naar het kunstgrasveld uit te wijken dan zullen andere elftallen vanaf
14.00 uur moeten uitwijken of de wedstrijd afgelasten.

Uitwedstrijden:
Indien er een “uitwedstrijd” afgelast wordt:
A: Als de afgelasting gemeld wordt in de kantine: - Noteren welke wedstrijd en de naam van de persoon die dit meldt
- Op het wedstrijdprogramma noteren welke wedstrijd(en) is /
zijn afgelast.
- Wedstrijdsecretaris bellen zodat hij de betrokkenen kan inlichten.
B: Als de afgelasting gemeld wordt bij de wedstrijdsecretaris: - Informeert de kantine van SCD’83 welke
wedstrijd(en) is / zijn afgelast.
- Informeert de leider(s) en trainer(s) van de
afgelaste wedstrijd(en).
- Informeert de webmaster van SCD’83 zodat e.e.a.
vermeld kan worden op de website van SCD’83.
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PROCEDURE BIJ AFGELASTING UITWEDSTRIJDEN
Noteren welke wedstrijd en de
naam v.d. persoon die afmeld
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JVC Dedemsvaart
Tel.: 06 - 48 68 43 97

noteren op wedstrijdprogramma
welke wedstrijd is afgelast

