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Beste leden,
De afgelopen jaren is er veel gekibbel geweest over wie er moet fluiten voor de rayon spelende teams. Niet
iedereen heeft zijn of haar Ediploma om te kunnen fluiten op rayon niveau, waardoor in de praktijk vaak
dezelfde mensen deze taak op zich (moeten) nemen. Aangezien er veel geluiden komen uit de vereniging
dat mensen het zat zijn om op het laatste moment voor het blok gezet te worden is hier een mogelijke
oplossing voor dit probleem. Hiervoor willen we onderstaande teksten opnemen in het HHR.
 Start wijzigingen H.R.
Artikel 23 (aanvulling/wijziging)
Huidige tekst:
Leden die spelen in teams U18 en hoger uitkomend in het rayon zijn verplicht een E
scheidsrechtercursus
te volgen.
Nieuwe tekst:
Leden die spelen in teams U18 en hoger uitkomend in het rayon zijn verplicht om in het bezit zijn van
Ediploma, dan wel een cursus tot Escheidsrechter te volgen en deze te halen binnen het seizoen dat in
het rayon wordt uitkomen.
Artikel 23e (nieuw)
Leden, met uitzondering van bestuursleden en hoofdtrainers en coaches, in het bezit van een Ediploma
zullen verplicht zijn om minimaal een half seizoen op rayon niveau te fluiten, zolang in het rayon wordt
uitgekomen. Hiervoor geldt de volgende procedure:
a. Voor elke seizoenshelft wordt er een alfabetische lijst op achternaam samengesteld met de leden
die in het rayon uitkomen en een Ediploma hebben.
b. Vervolgens wordt er per lid gecontroleerd hoe vaak deze de afgelopen 5 seizoenen heeft gefloten als
Escheidsrechter.
c. Leden met de minste keren fluiten komen bovenaan de lijst te staan.
d. Het lid of de leden die bovenaan de lijst staan, worden voor de eerstvolgende seizoenshelft tot
Escheidsrechter(s) benoemd.
e. Het lid of de leden (gelijk aan de leden die zijn benoemd) die op de lijst onder de benoemde

f.

Escheidsrechters worden als reserveEscheidsrechters benoemd.
De toewijzing wordt ruim voor de seizoenshelft bekend gemaakt, indien mogelijk op de ALV of
FALV.

Een lid kan bezwaar maken tegen de toewijzing als deze onmogelijk kan worden uitgevoerd. Hiervoor geldt
de volgende procedure:
a. Binnen 1 week na de benoeming wordt er schriftelijk bezwaar gemaakt bij het bestuur.
b. Dit bezwaar wordt door het bestuur dan wel door een door het bestuur benoemde commissie
behandeld.
c. Binnen 2 weken na de toewijzing wordt de beslissing rondom het bezwaar bekend gemaakt bij het
lid.
 Einde wijzigingen H.R.
Toelichting:
Zoals alle taken in een vereniging geldt ook voor deze dat er ook iemand is die voor jou fluit als je in het
rayon uitkomt.

