
Functieprofiel wedstrijdleider/scheidsrechtercoördinator Volleybalvereniging ROHDA 
 
Doel functie 

• Als wedstrijdleider draag je  zorg voor de werkzaamheden qua planning die nodig zijn om de 
wedstrijden goed te laten verlopen.  

• Als scheidsrechter coördinator zorg je ervoor dat er voor elke wedstrijd een scheidsrechter 
aanwezig is. 

 
Verantwoordelijkheden  

• De wedstrijdleider is in samenwerking met de overige bestuursleden verantwoordelijk voor het 
totale volleybalbeleid van de vereniging.  

• De wedstrijdleider is primair verantwoordelijk voor een goed verloop van de competitie. 

• De scheidsrechter coördinator zorgt ervoor dat bij elke wedstrijd een scheidsrechter 
beschikbaar en aanwezig is. 

 
Competenties 

• Computervaardig. 

• Accuraat. 

• Punctueel. 

• Heeft overzicht. 
 
Taken  

• Inschrijven teams bij Nevobo aan het begin van de competitie (april). 

• Overleggen met Habeshal omtrent beschikbaarheid (april).  

• Inschrijven leden per team (augustus). 

• Overleg met tegenstanders en Nevobo betreffende wedstrijdwijzigingen. Dit gaat 
geautomatiseerd via de website van de Nevobo Regio Oost (voor en tijdens het seizoen). 

• Inregelen van de begeleiding bij de thuisrondes. Gebruik DWF etc. 

• Tijdig de teams informeren wanneer zij corvee hebben en de scheidsrechters berichten voor 
welke wedstrijd ze zijn aangewezen via het Fluit- en Corveeschema (sept. en feb.). 

• Zorgen dat het aantal scheidsrechters op peil blijft.  

• Scheidsrechters informeren over spelregelwijzigingen. 
 
Tijdsbesteding  

• Inschrijven teams in mei. Dit is inclusief overleg met  de Habeshal over  de beschikbaarheid 
van de zaal (1 -2 uur). 

• Teamleden verdelen over de diverse teams in augustus (2 uur). 

• Afhandelen verzoeken voor het wijzigen van een speeldatum (0,5 uur per verzoek). 

• Maken overzicht voor het aanwijzen van de scheidsrechters in combinatie met het 
corveeschema in september en februari (1 – 2 uur). 

• Werven van scheidsrechters door jaarlijks een oproep hiervoor te doen (max 1 uur). 

• Maken van een jaarverslag voor de Algemene Leden Vergadering (1- 2 uur).   

• Bestuurs- en algemene ledenvergaderingen ongeveer 8 x per jaar; 2 - 3 uur per bijeenkomst. 


