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Vanwege uiteenlopende omstandigheden kunnen er voetbalwedstrijden en trainingen afgelast
worden. In dit beknopte schrijven wordt duidelijkheid verschaft op de manier waarop met
afgelaste wedstrijden en trainingen omgegaan wordt binnen de V.V. Molenschot.
Om eventuele irritaties bij verschillende personen te voorkomen wordt benadrukt dat het van
groot belang is dat dit protocol volledig wordt nageleefd.
A.

wedstrijden

algehele afgelasting KNVB:
1.
op teletekstpagina 603 kunnen algehele afgelastingen bekeken worden. Bij
een door de KNVB afgelaste wedstrijd wordt niemand persoonlijk benaderd.
Bij een algehele afgelasting zijn de wedstrijden van de veteranen maar ook
vriendschappelijke wedstrijden automatisch ook afgelast.
afgelasting vanwege specifieke veldomstandigheden V.V. Molenschot:
1.
bij slecht weer wordt het veld gekeurd door de consul (Christ Kerremans)
2.
bij afgelasting informeert de consul het wedstrijdsecretariaat (senioren: Joppe Leenaars,
jeugd: Jord van Geffen)
3.
het desbetreffende wedstrijdsecretariaat informeert:
1 leider/trainer van het desbetreffende elftal
de tegenstander
de door de KNVB aangewezen scheidsrechter, rapporteur (info via de consul) of de
eigen scheidsrechter
de secretaris, zodat deze de afgelasting door kan geven aan de KNVB
de leidinggevende van het kantinepersoneel (Patrick Veldman)
4.
de leider/trainer van het elftal informeert vervolgens:
zijn medebegeleiders en verzorgers
zijn spelers
een eventuele (vaste) vlagger
ander soort van afgelastingen:
Bij ander soort afgelastingen wordt het wedstrijdsecretariaat geïnformeerd (senioren: Joppe
Leenaars, jeugd: Jord van Geffen). Vervolgens worden vanaf punt 3. de verschillende personen
op dezelfde manier op de hoogte gebracht.
B.

trainingen

afgelasting vanwege specifieke veldomstandigheden V.V. Molenschot:
Bij zeer slecht weer is het mogelijk dat de technische commissie in samenspraak met de consul
beslist dat de trainingen niet door kunnen gaan om schade aan het veld te voorkomen. In dit
geval zal de consul uiteindelijk de definitieve beslissing nemen en dienen de volgende stappen
gevolgd te worden:
1.
bij afgelasting van de trainingen informeert Joppe Leenaars bij de senioren de
hoofdtrainer, en bij de jeugd de desbetreffende trainer
2.
de trainers informeren vervolgens de spelers. Dit kan op verschillende manieren gebeuren
(email, sms, telefoon(lijst). Aan het begin van het seizoen wordt per elftal afgesproken hoe
omgegaan wordt met afgelastingen van trainingen.
Wanneer een trainer zelf de training niet door wil laten gaan vanwege de slechte
weersomstandigheden of om een andere reden, dient hij vooraf overleg te voeren met het hoofd
opleidingen. Voor de jeugd is dit Niels de Bakker en voor de senioren is dit Kees Roelen.
Wanneer door de consul de trainingen afgelast worden hebben de trainers altijd nog wel de
mogelijkheid om toch te trainen, maar dan wel uitsluitend op het kleine veldje aan de
Broekstraat.

