Scheidsrechtersbeleid Hercules seizoen 2017-2018
Hierbij willen wij jullie informeren dat er op de laatste BALV (mei 2017) een component van het
scheidsrechtersbeleid (zie bijlage 1) is aangenomen.
Samengevat komt dit op het volgende neer:
•
•

Komend seizoen (2017-2018) gaan we gediplomeerde verenigingsscheidsrechters een
vergoeding geven voor het fluiten van een wedstrijd.
Aangezien we nu nog niet voldoende gediplomeerde verenigingsscheidsrechters hebben,
blijft ook de huidige regeling van kracht waarbij alle teams vanaf de A-jeugd 5x per jaar een
scheidsrechter leveren.

Wat betekent dit voor seizoen 2017-2018:
Komend jaar zal ieder team vanaf de A-jeugd nog een aantal keer worden ingedeeld om een
scheidsrechter te leveren. Dit kan een thuis- of uitwedstrijd zijn, aangezien het NHV ook het
scheidsrechtersbeleid heeft aangepast (zie bijlage 2). Indien het team geen scheidsrechter kan of wil
leveren, kan via de scheidsrechtercoördinator aangegeven worden dat het team een gediplomeerde
verenigingsscheidsrechter wil inzetten en de kosten hiervan zal dragen. Dit moet uiterlijk drie weken
voor de wedstrijd aangevraagd worden, zodat er tijdig gepland kan worden (uiteraard indien de
planning van de wedstrijden ook beschikbaar is).
Geef je op en help de vereniging, want zonder scheidsrechters geen handbal!
We zijn afgelopen seizoen gestart met de opleiding tot verenigingsscheidsrechter en zijn hard op
zoek naar senioren die hier hun steentje aan willen bijdragen.
Wil jij begeleider worden op zondag of zaterdag van scheidsrechters in opleiding of wil je zelf
scheidsrechter worden, omdat we daar nog steeds een groot tekort aan hebben, neem dan contact
op met Judith van de Ree op judithvanderee@kpnmail.nl. Ook bij vragen kun je contact met haar
opnemen.
Wij hopen je hierbij voldoende geïnformeerd te hebben en hopen op een aantal enthousiaste
reacties om de vereniging verder te helpen op dit vlak.

Scheidsrechtercommissie Hercules:
Judith van de Ree (tevens coördinator)
José Rodenburg

Bijlage 1
Scheidsrechtersbeleid (BALV mei 2017) vergoeding voor verenigings- en
bondscheidsrechters:
De afgelopen jaren is het Hercules helaas niet gelukt om voldoende scheidsrechters op te leiden en
te behouden, zodat lang niet alle wedstrijden zijn gefloten door gediplomeerde scheidsrechters.
Regelmatig was er geen scheidsrechter aanwezig. Dit heeft jaarlijks geleid tot hoge boetes voor de
vereniging en wedstrijden die niet gespeeld konden worden.
Twee jaar geleden (mei 2015) is op de ALV besloten dat iedere team, vanaf de A-jeugd, 5x per jaar
verplicht een scheidsrechter moet leveren. De scheidsrechter hoeft niet uit het team te komen. Een
aantal teams hebben er voor gekozen enthousiaste jeugdleden te betalen voor het fluiten. Dit
systeem werkt redelijk, maar nog steeds gebeurt het een enkele keer dat er geen scheidsrechter is.
Een aantal jaren geleden is gestart met het opleiden van jeugdscheidsrechters (spelbegeleiders) op
de zaterdag. Ieder jaar worden jeugdleden uit de C- en B- jeugd opgeleid om de jeugd op zaterdag te
fluiten. In navolging daarvan zijn wij dit jaar gestart met de vervolgopleiding van de
jeugdscheidsrechters, namelijk de verenigingscheidsrechter.
Alle A-jeugdleden worden (verplicht) opgeleid tot verenigingscheidsrechter. We willen hen graag
gemotiveerd houden. Het voorstel voor de vergadering is om de A-leden die fluiten een kleine
vergoeding te geven voor het fluiten van een wedstrijd. De ervaring heeft ons namelijk geleerd dat
50% van de scheidsrechters die Hercules in het verleden heeft willen opleiden voortijdig is gestopt,
30% binnen een jaar na het behalen van het diploma alweer is gestopt en de overige scheidsrechters
het niet veel langer volhouden.
De volgende stap is om verenigingsscheidsrechters verder op te leiden tot bondscheidsrechter,
hieraan heeft de vereniging op dit moment een groot tekort.
Vergoeding:
€ 7,50 p.p. per wedstrijd bij koppel fluiten
€ 15,per wedstrijd bij individueel fluiten
Dit geld komt voor een groot deel uit het afkoopbedrag van de vrijwilligerstaak.
Begroting:
Aantal teams buiten
9
Aantal wedstrijden per team buiten
7
----63
Aantal teams binnen
Aantal wedstrijden per team binnen

Maximale bedrag per wedstrijd

6
10
----60
€ 15,-

Totaal bedrag maximaal € 1845,(in deze situatie worden alle wedstrijden door een koppel gefloten)
Een wedstrijd fluiten voor een vergoeding telt niet mee voor de vrijwilligerstaken die voor ieder
Herculeslid verplicht zijn.
Op dit moment zijn er nog niet voldoende scheidsrechters opgeleid om alle wedstrijden te bemannen
met de nieuw opgeleide scheidsrechters. Tot die tijd blijft de huidige regeling nog gelden, namelijk:
Alle teams vanaf de A-jeugd leveren 5x per jaar een scheidsrechter. Dit gaat in overleg met de
scheidsrechterscoördinator (deze taak valt buiten de afkoopregeling vrijwilligerstaken).

Bijlage 2
Scheidsrechtersbeleid NHV leveringsplicht scheidsrechters:

Inleiding
Bij de introductie van de scheiding tussen wedstrijdsport en breedtesport in 2012 hebben we afgesproken dat
verenigingen die deelnemen aan de wedstrijdsport ook een scheidsrechter moeten leveren voor het leiden van deze
wedstrijden. Veel verenigingen voldoen daar intussen aan, maar een groot deel nog niet. In het seizoen 2016-2017
voldeden van de 290 verenigingen die deelnemen aan de wedstrijdsport er 170 niet aan de leveringsplicht.
We staan nu voor de lastige opgave om daar verandering in aan te brengen. Letterlijk doorvoeren van de
leveringsplicht leidt tot een kaalslag binnen de wedstrijdsport en dat is niet wat we als handballend Nederland na
streven. Er is dan ook gekozen voor een aanpassing van de leveringsplicht, zodanig dat er wedstrijdsport gespeeld kan
blijven worden.
Hieronder lees je alles over de nieuwe vorm van leveringsplicht die vanaf seizoen 2017-2018 van start gaat. Met
behulp van deze nieuwe vorm van leveringsplicht gaan we er samen voor zorgen, dat we voldoende goed opgeleide
scheidsrechters krijgen voor ieder niveau, we met zijn allen nieuwe scheidsrechters blijven opleiden, elkaar
ondersteunen en scheidsrechters zich blijven ontwikkelen. Op de regiobijeenkomsten, die van 8 t/m 17 mei hebben
plaatsgevonden, is hier een presentatie over geweest.
Een gezonde toekomst vraagt om een nieuwe start.
Vergroten van de verantwoordelijkheid en verandering van de leveringsplicht.
Vanaf het seizoen 2017/2018 gaan we over op een flexibelere wijze van aanwijzing.
Komend seizoen worden de wedstrijden in de wedstrijdsport op het niveau 1e en 2e klasse, Topklasse en B- en C divisie
aangewezen op verenigingsnaam. De bezetting van deze wedstrijden zijn voortaan de verantwoordelijkheid van de
vereniging (Voorbeeld; Vereniging A speelt tegen vereniging B en Vereniging C wordt aangewezen als scheidsrechter.
Vereniging C heeft dan de verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor een gekwalificeerde scheidsrechter).
Actief zijn in de wedstrijdsport betekent dat je als vereniging over voldoende scheidsrechters moet beschikken om
deze wedstrijden te bemensen. We verwachten een grotere bereidheid van verenigingsscheidsrechters (die
beschikken over het juiste diploma) om zich op te geven als verenigingsbondscheidsrechter en enkele keren per jaar
buiten de deur te fluiten. Voor elk team in de wedstrijdsport kan een vereniging maximaal 10 wedstrijden op
verenigingsnaam toegewezen krijgen (Het maximale aantal van 10 wedstrijden is gebaseerd op een schatting a.d.h.v.
de grootte van de poules (mocht dit niet toereikend zijn om alle wedstrijden het gehele seizoen te voorzien van een
scheidsrechter, dan zijn wij genoodzaakt het maximaal aantal wedstrijden te verhogen). Naast de indeling op
verenigingsnaam blijven wij NHV bondsscheidsrechters die nu als solist uitkomen, in deze klasse inzetten.
Het NHV neemt de taak op zich om de wedstrijden in de hogere klassen (vanaf de Hoofdklasse tot en met de
eredivisie/BENE-League) van gekwalificeerde NHV bondsscheidsrechters te voorzien. Wij gaan een directe relatie aan
met deze scheidsrechters en maken afspraken over inzetbaarheid, doorgroei, bijscholing, enz. We zorgen ervoor dat ze
op het juiste niveau worden ingezet. Wanneer een NHV bondsscheidsrechter voor aanvang van een seizoen zich
verplicht aan het fluiten van minimaal 10 wedstrijden in de wedstrijdsport, krijgt de vereniging voor één team minder
wedstrijden op verenigingsnaam aangewezen.

