
Afspraken 
ploegafgevaardigden 

 Een ploegafgevaardigde moet aangesloten zijn bij KFC DIEPENBEEK en 

respecteert de missie, de visie en de reglementen van de club.

 We streven naar 2 afgevaardigden per ploeg.

 Een ploegafgevaardigde vormt de schakel tussen de trainer en de speler, 

zodat deze laatste zich vooral om zijn sportieve taak kan bekommeren.

 Blijf steeds positief, enthousiast en vooral sportief, ook tegenover de 

scheidsrechter en de tegenpartij.

 Stimuleer ouders en spelers om deel te nemen aan clubactiviteiten.

 De spelers en begeleiders van de bezoekende ploeg wegwijs maken ivm de 

kleedkamers, terrein, wedstrijdblad, enz…

 Eigen spelers en spelers van tegenpartij tijdens de rust en na de wedstrijd 

voorzien van drank en de gebruikte materialen en tafels ook opruimen.

 Scheidsrechters ontvangen en toewijzen van de kleedkamer.

 Scheidsrechters (vanaf U13) betalen voor aanvang van de wedstrijd.  Het 

geld wordt bekomen bij de kantineverantwoordelijke.

 Verleen bijstand aan de scheidsrechter in geval van incidenten.

 Biedt de scheidsrechters een drankje aan voor de wedstrijd, tijdens de rust 

en na de wedstrijd. Dit gebeurt op kosten van de club.

 Toezicht op orde en netheid, en goed gedrag in de kleedkamers.

 Toezicht op het doven van het licht, uitzetten van de verwarming en 

afsluiten van de deur.

 Invullen en controleren (na de wedstrijd) van het scheidsrechtersblad.

 Beheer van de identiteitskaarten, ook trainer en afgevaardigde moeten hun 

identiteitskaart afgeven voor de wedstrijd.

 Ondersteuning bij de verschillende clubactiviteiten (verdeling kaarten, …)

 Formulier aangifte sportongevallen meegeven en ouders hierin begeleiden.

 Zorgt    dat    het    speelveld   voldoet   aan de   reglementering   (doelen, 

hoekschopvlaggen, …)

 Draagt zorg voor (voldoende) wedstrijdballen en de waterzak.

 Zorgt er in samenwerking met de trainer voor dat eventueel verplaatsbare 

doelen na de wedstrijd van het veld verwijderd worden

 Zorgt ervoor dat iedereen de juiste armband draagt.


