Voorbeeld invullen wedstrijdformulier
Voor aanvoerders, coaches, scheidsrechters, tellers en zaalwachten
Invullen vóór de wedstrijd door de thuisploeg (dit kan thuis al!!!), door
aanvoerder of coach.
Invullen voor de wedstrijd door de tegenstander of zelf bij een
uitwedstrijd, door de aanvoerder of coach.
Handtekening aanvoerder evt./coach voor de wedstrijd, na de
spelerskaarten controle door de scheidsrechter.
Invullen tijdens de wedstrijd door teller of coach.
Na afloop van de wedstrijd tekent iedereen
(aanvoerders, teller + scheidsrechter).
Vergeet de aanvang wedstrijd niet (rechts boven) te noteren, deze is vast.
Behalve als de wedstrijd ervóór is uitgelopen, dan maximaal 10
minuten !!! later starten!
In deze kolom einde wedstrijd noteren + uitslag.
De thuisploeg levert het witte en gele formulier in bij de zaalwacht
op de wedstrijddag!!!!!
Ze moeten namelijk naar de Bond opgestuurd worden en daar uiterlijk op
maandag zijn.
De uitspelende ploeg krijgt het groene formulier mee, dit s.v.p. afgeven in
de Stoep/Lockhorst, als er volleybalwedstrijden gespeeld worden, anders
bij:
Cora van Velzen
Kroonstraat 18
P.s. het niet goed invullen van het formulier (b.v. vergeten van de
teamnaam, verkeerde tijd) wordt door de Bond bestraft met 5 Euro boete.

Formulieren thuiswedstrijden het witte en de gele doordruk, altijd bij
de zaalwacht inleveren. Er staat altijd een zaalwachttafel, in de Stoep
voor het ‘hok’ van de beheerder en in de Lockhorst meestal bij het
middelste berghok.
De uitslagen van alle thuiswedstrijden moeten namelijk op
zaterdagavond rond 19.30 uur door Cora aan de NeVoBo worden
doorgegeven.
Het groene uitformulier, kan óók in de Stoep worden ingeleverd, Deze
kunnen ook op de zaalwachttafel worden gelegd of tijdens de wedstrijden
van Dames 1 of Heren 1, op de tafel in het ‘hok’ van de beheerder.
Het liefst op zaterdag inleveren, mag ook een week later of door de
brievenbus bij Cora (Kroonstraat 18).
De gele en de groene formulieren houdt zij het hele seizoen achter de
hand. Het is een bewijs dat die wedstrijd is gespeeld en wat de uitslag
hiervan was.
Alle uitslagen worden door haar op maandag gecontroleerd, als de officiële
uitslagen in het NeVoBo info-bulletin staan.
Stel dat er een uitslag niet goed is doorgegeven of verkeerd is verwerkt,
dan duurt het minimaal 2 weken voordat dit in de stand is veranderd.
Mail mij zonodig hierover, dan reageer ik zo spoedig mogelijk terug.
jhpvanvelzen@hetnet.nl
Cora van Velzen

