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Takenbeleid voor spelende leden 
 
Als spelend lid van onze vereniging word(en) je/ouders van leden geacht om een aantal taken uit te 
voeren. 
 
Het gaat hierbij om: 
 
Teamouder(s)  
Als teamouder help je de trainer/coach met het regelen van diverse zaken rondom het team zoals 
bijv.: het maken van een rijschema, het maken van een schema voor het wassen van de huurtenues, 
regelen van een teamuitje, het verzorgen van een kleinigheidje bij langdurige blessures (lief en leed). 
 
Vervoer naar uitwedstrijden 
Elk spelend lid is medeverantwoordelijk voor het vervoer van zijn of haar team naar uitwedstrijden. 
Dit is dus in de meeste gevallen een taak voor de ouders. De teamouder maakt een rijschema en 
probeert daarin zoveel mogelijk een gelijke verdeling te maken. Als je niet kunt rijden, zorg dan dat je 
met iemand anders ruilt of iemand anders regelt! 
 
Tafelen  
Tafelen is het bijhouden van de administratie op een tablet tijdens een wedstrijd, zodat de wedstrijd 
goed verloopt. Als je tafelt, zit je met iemand anders samen aan de jurytafel en jullie houden alles bij: 
De tijd en alle acties van straffen tot en met de scores, en je noteert natuurlijk de einduitslag.  
 
X10 en de X12: Bij deze teams wordt van de ouders verwacht dat ze de taak van het tafelen op zich 
nemen. Het tafelen wordt hier soms nog op een papieren wedstrijdformulier gedaan en op onze 
website is te vinden hoe dat werkt.  
Overige teams (vanaf M14): Bij deze teams werken we alleen nog met de Basketball.nl app op een 
tablet. Hoe dit werkt is terug te vinden op de website van Eem’78.  
 
Zorg dat je minimaal vijftien minuten voor de wedstrijd aanwezig bent, zodat je je in alle rust kunt 
installeren aan de jurytafel. Het is niet toegestaan om tijdens het tafelen je mobiele telefoon op de 
jurytafel te hebben liggen! 
 
Spelregelbewijs 
De Nederlandse Basketball Bond heeft de regels aangescherpt en één van de nieuwe regels is dat 
leden vanaf M14 geacht worden het spelregelbewijs te halen. Alle leden vanaf M14, die nog niet in 
het bezit zijn van het spelregelbewijs, krijgen vanuit het bestuur een mail met hierin een toelichting 
hoe het spelregelbewijs gehaald kan worden.   
 
Wedstrijden fluiten 
Vanaf de M16 behoort het ook tot je taken om wedstrijden te fluiten samen met een ervaren 
scheidsrechter. In eerste instantie zal je worden ingedeeld voor het fluiten van wedstrijden van de 
X10 en de X12. Hiervoor is geen scheidsrechterdiploma vereist.  
 
Zorg dat je minimaal vijftien minuten voor de wedstrijd aanwezig bent, zodat je je in alle rust kunt 
voorbereiden op de wedstrijd.  
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Scheidsrechterdiploma 
Eens in de twee jaar organiseren wij een scheidsrechtercursus voor het behalen van je 
scheidsrechterdiploma. Om hieraan deel te kunnen nemen heb je een spelregelbewijs nodig. Het 
behalen van je scheidsrechterdiploma is verplicht en je zal vanuit de vereniging worden uitgenodigd 
om deze cursus te volgen. De kosten hiervan zijn voor de vereniging. Na het behalen van je diploma 
kan je, afhankelijk van je ervaring met het fluiten van wedstrijden, ook bij hogere teams worden 
ingedeeld om te fluiten. 
 
Tafelen en fluiten zijn verplicht!  
De wedstrijdsecretaris maakt een schema met wie wanneer moet tafelen of fluiten. Hij probeert de 
taken evenredig te verdelen, en hij probeert er zoveel mogelijk voor te zorgen dat je voor tafelen of 
fluiten wordt ingedeeld voor of na je eigen wedstrijd.  
 
Het is je eigen verantwoording dat je weet wanneer je bent ingedeeld om te tafelen of om te fluiten. 
Kijk hiervoor op het wedstrijdschema wat je vindt op het prikbord in de zaal en op onze website. Het  
wedstrijdschema zal tevens naar de leden worden gemaild, zorg er dus voor dat je juiste emailadres 
bij ons bekend is. Heb je geen wedstrijdschema ontvangen vraag er dan naar bij de secretaris op 
secretaris@eem78.nl.  
 
Als je verhinderd bent, moet je zelf zorgen voor vervanging! 
 
Verzuimen van tafelen en fluiten 
Bij het verzuimen van tafelen of fluiten zonder dat je voor vervanging hebt gezorgd gelden de 
volgende sancties:. 
- De eerste keer word je per direct geschorst voor de eerstvolgende thuiswedstrijd. Je bent wel 
verplicht om aanwezig te zijn tijdens de wedstrijd maar je mag niet met je team of andere teams 
meespelen. 
- De tweede keer word je per direct geschorst voor de eerstvolgende thuiswedstrijd en krijg je een 
boete van € 15,-. Je bent wel verplicht om aanwezig te zijn tijdens de wedstrijd maar je mag niet met 
je team of andere teams meespelen. 
- De derde en volgende keren word je per direct geschorst voor de twee eerstvolgende 
thuiswedstrijden en wordt telkens een boete opgelegd van € 20,-. Daarnaast kan het bestuur 
overwegen je te schorsen voor de rest van het lopende seizoen. 
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