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Jaarvergadering Zaamslag
Recent hebben we onze jaarvergadering gehouden bij de
VV Zaamslag. Door alle omstandigheden was de
voorbereiding op korte termijn. Helaas moesten we
constateren dat de belangstelling tegenviel.
Het bestuur is wel van mening dat we een actiever beleid
moeten voeren om de leden te betrekken bij de
activiteiten. Om dat te bewerkstelligen zoeken we ook
steun bij onze zusterverenigingen Walcheren en Noord
& Zuid Beveland. Door samenwerking kun je meer
bereiken, want met een potentieel groter publiek is het
makkelijker om bijvoorbeeld op een club avond een
BVO scheidsrechter uit te nodigen.

Oktober 2014

Floyd de Vries, Hoofdstraat 16, 4583 SR Terhole.
Bellen of mailen mag ook: 0114-311146
sesamernie@zeelandnet.nl

Spelregels voor uw jeugd?
Bent u actief bij een voetbalvereniging? Een van onze
activiteiten is het aanbieden van spelregels voor jeugd.
In een uurtje worden met behulp van een beamer
spelregelvragen beantwoord en uitgelegd. Het is vooral
interessant voor C- en D-jeugd, maar indien gewenst kan
het ook voor A- en B-junioren georganiseerd worden.
Voor meer informatie kunt u zich tot een van de
bestuursleden wenden.

Op de vergadering is het jaarprogramma vastgesteld
Het bestuur is van mening dat we, zeker gezien de late
afmelding voor de seizoen afsluiting, we hier iets goed
te maken hebben richting de leden.

Jaarprogramma:
21 Nov 2014: Bowling in Sint Niklaas
27 Dec 2014: Oudejaarscross terrein VV Axel
Deze data staan al vast, daarnaast zijn we bezig om toch
weer zelf een clubavond te organiseren met als thema;
“Hoe kijkt een rapporteur naar een scheidsrechter?”
Districtszaalvoetbal begin januari 2015, we willen wel
meedoen, maar de datum en locatie zijn nog niet bekend.
Einde seizoen komt ie er toch, de beloofde “braai” of
barbecue. Maar om zeker te weten dat je niet met honger
van tafel gaat willen we dat goed voorbereiden
Voorlopig gaan we uit van 12 juni als werk datum.
Als er interesse is dan graag een mail naar de secretaris
met het aantal personen.

Enne, ook voor senioren komen wij graag ons
verhaal doen!
Dat voorkomt misschien situaties als deze:

Voor het geld moet U het niet laten, want die BBQ is
namelijk gratis.

Uitnodiging Bowling
Bij voldoende belangstelling gaan we op 21 november
bowlen bij het Bowlingpaleis in Sint Niklaas, aanvang
20.00.
Eigen bijdrage: eh.geen, ook deze is voor € 0, =
Als u wilt komen, stuur dan voor 1 november een
berichtje naar:

of

Elke gelijkenis met een lokale voetbalvereniging
berust op louter toeval 

Contributie
Tja, contributie. Het hoort bij lid van een vereniging
zijn. Toch moeten we constateren dat het betalen bij
een aantal leden wat achter loopt dan wel gelopen
heeft.
Voor komend jaar is de contributie ongewijzigd
gebleven.€45, = Wees sportief en betaal de
contributie voor 1 januari, dat maakt het Eric ook
weer een beetje makkelijker.
Jeugd tot 18 jaar is gratis, donateurs voor half geld.

Aanstellingen op de de Site
Aanstellingen graag doorgeven aan Eric
evnieuwen@zeelandnet.nl
of
Arthur
refereearthur@gmail.com
Waarom vraagt U? Onze webmaster heeft het zo
druk met zijn studie en acteren in groep 2 zaterdag
dat het er bij in schiet op dit moment, dus nemen
wij dit even over.

NL 69 SNSB 0989840751

Mutaties:

Eindejaar cross

Helaas hebben we moeten besluiten om een aantal
leden te moeten bedanken omdat men gewoon de
contributie niet betaalde. We noemen geen namen,
maar het is wel jammer dat we deze maatregelen
moeten nemen.

Op zaterdag 27 december houden we onze
traditionele eindejaar cross. Wij zijn in bespreking
met de betrokken clubs wat mogelijk is omdat we
mogelijk het oude parcours niet meer kunnen
gebruiken. De datum staat dus wel vast, maar het
parcours nog niet.
Afstand:
500 meter
3,2 en 6,4 km
9,6 km

Start:
13.30 uur
13.30 uur
14.30 uur

Inschrijven kan vanaf 12:30 uur
Inschrijfgeld:
Volwassenen € 3,50
Kinderen
€ 1,50
NB: let op de datum, ook dit keer niet op Oudjaar!

Vaantjes Pupil van de Week
Voor diegenen die wedstrijden van eerste elftallen
arbitreren waar je grote kans maakt om de eer te
hebben de pupil van de week tegen te komen; er
zijn bij de penningmeester vaantjes te verkrijgen,
die kosten U niets, maar het wordt op prijs gesteld
dat ze bij Erik opgehaald worden, dat scheelt de
vereniging een hoop kosten.
Er kunnen ook mouw emblemen besteld worden.
Deze kosten € 2,= per stuk. Bestellen bij de
penningmeester: evnieuwen@zeelandnet.nl

Declaraties Tunnelkosten
Stond er vorige keer ook in, maar is wel
belangrijk aangezien het stiekem op kan lopen!
Denk er aan dat je de declaraties voor de
Westerschelde en/of Liefkenshoek tunnen tijdig
indient bij scheidsrechterszaken Zuid 1. Liefst
maandelijks volgens sr-zaken in verband met de
boekhouding. Bij gebruik T-Tag of Teletol kaart
zijn uiteraard geen bonnetjes nodig.
Tip: als je een scanner hebt, scan de bonnetjes
gelijk in, dan raak je ze niet kwijt.

Strafcodes aangepast!
Tot voor kort een menukaart aan strafcodes, nu nog
9 stuks..Zelfs minder dan in Engeland. Wat ook
aangepast is binnen Official Portal aangezien sinds
dit seizoen bij direkt rood er drie zaken gebeuren.
1. De betrokken speler/official krijgt de kans
om zijn/haar e-mail in te vullen/te
controleren.
2. Als de scheidsrechter het formulier
accordeerd wordt dit beschikbaar gezet in
het OP om thuis verder in te vullen.
3. De betrokken speler/official krijgt direkt een
mail thuis met een link, door hier op te
klikken kan hij/zij in sportlink de eigen
verklaring invullen.
Het blijft wel belangrijk om een rapportje te
schrijven aangezien de KNVB blijkbaar zijn
schikkingsvoorstellen begint met het hoogste bod.

Voor alle duidelijkheid de strafcodes nog een keer

En tot slot

Strafcode 1: Gele kaart
Strafcode 2: Onreglementair voorkomen van een
doelpunt of ontnemen van een duidelijke
scoringskans
Strafcode 3: Ernstig gemeen spel (tijdens een duel
om de bal)
Strafcode 4: Gewelddadige handeling (buiten een
duel om de bal)
Strafcode 5: Beledigen
Strafcode 6: Bedreigen
Strafcode 7: Spuwen
Strafcode 8: Overige overtredingen begaan door
teamofficials

Met opmerkingen [AS1]:

NB: twee keer geel is twee keer code 1.
Onderstaande link even kopiëren en je bent op de
KNVB pagina met verklarende video’s!
http://www.knvb.nl/nieuws/35854/video%E2%80%
99s-illustraties-en-instructies-nieuwe-strafcodes

Clubavond COVS
Walcheren.
Thema: tuchtzaken
Het is al vernoemd, samenwerking.
COVS Walcheren organiseert op maandag 20
oktober een clubavond waarbij de afdeling
tuchtzaken aanwezig zal zijn om tekst en uitleg
te geven over hoe de afdeling tuchtzaken werkt
en waar wij als scheidsrechters rekening mee
moeten houden.
Als er interesse is dan graag een mail naar
Arthur of naar Eric, zodat we kunnen car
poolen!
Scheelt weer brandstofkosten en zo.
Mocht je alleen willen of moeten rijden, de
plaats van handeling is bij SV Walcheren te
Vlissingen. Het zou leuk zijn dat we met een
mooie delegatie vanuit het Zeeuws Vlaamse
aanwezig konden zijn.

Klopt trainer, mijn hond mag niet mee in het veld
he’…

