Informatie leiders v.v. Raptim
Inleiding
Wij stellen het erg op prijs dat u leider wilt zijn van een team van v.v. Raptim. Vrijwilligers zijn de
kurk waarop onze vereniging drijft. Samen met onze vrijwilligers en onze trainers kunnen we
onze jeugd een uitstekend voetbalprogramma bieden. Om de taak als leider goed uit te kunnen
voeren hebben we een aantal informatieve zaken en tips in dit document verzameld, zodat u als
leider goed voorbereid bent om uw werkzaamheden bij Raptim te kunnen doen. Wij adviseren u
dan ook om dit document als naslagwerk te bewaren.
Algemene gegevens
Accommodatie:
Clubgebouw De Pikolan (Sportpark Klinkenvlier)
Klinkenvlier 8
7742 PG Coevorden
Telefoonnummer clubgebouw en bestuurskamer: 0524-515080
(let op: bovenstaand adres is geen postadres, zie website (contact) voor meer informatie)
Bestuurskamer:
De bestuurskamer bevindt zich in Clubgebouw De Pikolan, bij binnenkomst in de Pikolan is de
bestuurskamer gelijk links om de hoek gesitueerd.
De volgende zaken zijn voor u van belang om te weten over de bestuurskamer:
- De leiding van de tegenstander wordt ontvangen in de bestuurskamer. Dienstdoend
bestuurslid zorgt voor koffie/thee.
- De teams van A t/m D werken met het DWF(Digitaal Wedstrijd Formulier). De teams van
E en F kunnen op papier de uitslag invoeren. Tevens dient de uitslag in sportlink
ingevoerd te worden bij thuiswedstrijden. Het dienstdoend bestuurslid zorgt hiervoor.
- De uitslagen voor E en F kunnen op het aanwezige speelschema in de bestuurskamer
worden ingevuld.
- Er zijn 2 computers aanwezig om zaken rondom DWF(Digitale Wedstrijd Formulieren)
uit te kunnen voeren.
- In de bestuurskamer is een sleutelkast aanwezig. Hierin liggen alle sleutels die nodig
zijn. Met toestemming van het dienstdoend bestuurslid kunt u gebruik maken van deze
sleutels. Belangrijke sleutels zijn o.a. de sleutels voor de kleedkamers en materialenhok.
Sportlink:
Clubcode:
Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
Link:

BBBG862
deze vindt u op het bureaublad van de pc in de bestuurskamer
deze vindt u op het bureaublad van de pc in de bestuurskamer
https://club.sportlink.com/apps/club-production/knvb.jnlp

Bestuursdienst:
Tijdens wedstrijddagen is er altijd iemand aanwezig die bestuursdienst heeft en
verantwoordelijk is voor de wedstrijddagen. In het overzicht bestuurs-/weekenddiensten op de
download pagina op www.vvraptim.nl staat altijd wie dit is. Deze persoon is meestal in de buurt
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van de bestuurskamer. Het dienstdoend bestuurslid is verantwoordelijk voor gang van zaken
tijdens wedstrijddagen en is officieel wedstrijdcoördinator voor de KNVB. Wanneer u vragen
heeft kunt u altijd bij het dienstdoend bestuurslid terecht.
Wedstrijdsecretaris:
Jos Weerink
Van Haersoltelaan 32
7742 XK Coevorden
Tel: 06-28528551
wedstrijdsecretaris@vvraptim.nl
Informatie
Alle informatie welke te maken heeft met v.v. Raptim kunt u op verschillende media
terugvinden.
Website:
www.vvraptim.nl
Daarnaast heeft Raptim een Facebook en Twitter pagina. Echter, alleen de website wordt door
het dienstdoende bestuurslid geactualiseerd.
Afgelastingen
Het kan voorkomen dat i.v.m. het weer of andere omstandigheden wedstrijden worden afgelast.
Er zijn verschillende manieren om deze informatie te krijgen of een wedstrijd is afgelast of niet.
Op wedstrijddagen worden de velden van Raptim rond 7.30 uur gekeurd door de
verenigingsconsul. Na de keuring worden de media z.s.m. bijgewerkt. Als eerste wordt de
website van Raptim bijgewerkt en daarna de overige media.
Wanneer er een algehele afgelasting is van de KNVB dan kunt u dit ook vinden op NOS
teletekst. Deze afgelastingen worden ook verwerkt in onze eigen website.
Wanneer u echt twijfelt, kunt u altijd de bestuurskamer opbellen en in het geval van
uitwedstrijden kunt u altijd bellen naar de tegenstander of op de website/teletekst van de
tegenstander kijken.
Kleding/Materialen
Alle kleding en materialen voor de jeugd wordt centraal geregeld. Dit geldt voor de teamkleding,
maar ook voor de trainers en begeleiders. Wanneer er bijvoorbeeld te weinig sokken in een tas
zitten of de sokken hebben geen goede verdeling qua maat dan kunt u dit altijd regelen via onze
Kledingcoördinator. Ook voor vragen en suggesties kunt u bij deze persoon terecht.
Voor het reglement van kleding verwijs ik naar het huisreglement kledingfonds, welke op de
website van Raptim is gepubliceerd.
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Kledingcoördinator Jeugd
Mevr. Willy Keen
Jan Benjaminsstraat 13
7742 LA Coevorden
Tel: 0524-524274
Mob: 06-52074450
Tips
www.voetbal.nl
U kunt een account maken op de website www.voetbal.nl. Met dit account kunt u zichzelf
koppelen aan het team wat u leidt. Alle informatie over uw team staat op deze website. De
website is van de KNVB en wordt vanuit de KNVB gevuld. Op verschillende media kunt u ook
een APP van Voetbal.nl downloaden.
Wat kunt u o.a. vinden op www.voetbal.nl:
- Indeling van de competitie
- Competitie programma
- Stand
www.voetbal.nl is heel handig om uw seizoen voor te bereiden en de informatie met uw spelers
en ouders/verzorgers van spelers te delen.
Op de website van Raptim heeft elk team een eigen teampagina die gekoppeld is met de
website van voetbal.nl. De informatie die u op de teampagina ziet is dan ook afkomstig van
voetbal.nl.
www.teamers.nl
Op www.teamers.nl kun u een website maken voor uw eigen team. Op deze site kunt u een
eigen team aanmaken. U kunt het programma inlezen en spelers kunnen zich af of aanmelden
voor wedstrijden. Ook is het eenvoudig om mededelingen te doen naar uw spelers.
De volgende zaken kunt u o.a. regelen met teamers:
- Competitieprogramma
- Oefenwedstrijden
- Trainingen
- Wasschema
- Rijden
- Aanwezigheidsinformatie
- Etc……
Whatsapp
Met behulp van Whatsapp kunt u zelf een groep aanmaken voor uw team. Met deze groep kunt
u snel informatie delen met uw team.
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Overige informatie
Er zijn tijdens het seizoen een aantal vergoedingen die Raptim beschikbaar stelt. Dit zijn de
volgende zaken:
-

-

Voor een kampioenschap van A,B,C-teams kan de leider een bedrag van 30 euro
ophalen bij de penningmeester.
Voor een kampioenschap van D,E,F-teams kan het team een patatje met
frikandel/kroket en drankje in clubgebouw De Pikolan halen. Wel voordat het
kampioenschap wordt gehaald dit afstemmen met de KBC (Kantine Beheer Commissie),
zodat er iemand aanwezig is om de frituur te beheren (zie www.vvraptim.nl voor een
overzicht van de commissieleden van de KBC).
Bij ziekte/operatie kan bij de penningmeester een bedrag van 10 euro (D,E,F) of 20 euro
(A,B,C) via de jeugdcoördinator verkregen worden.
Laatste training E en F bestaat de mogelijkheid voor patat in clubgebouw De Pikolan.
Voor D,C,B en A kan per seizoenshelft een bedrag van 50 euro bij de penningmeester
opgehaald worden voor het organiseren van eigen activiteiten. Indien in de winterstop
het bedrag niet is opgehaald vervalt dit bedrag.

Taken/verantwoordelijkheden leider
 Het begeleiden van het team.
 Contactpersoon tussen ouders en Raptim.
 Ontvangst tegenstander in de bestuurskamer (koffie/thee).
 Ranja/thee in rust of na de wedstrijd verzorgen.
 Zorg dragen voor de teamkleding.
 Verantwoordelijk voor was en vervoer lijst.
 Verzorgen wedstrijdadministratie (formulier/DWF).
 Verantwoordelijk voor de materialen van het team (ballen/waterzak/etc.).
 Verantwoordelijk voor doelen plaatsen en opruimen op wedstrijddagen (E/F) in overleg
met het dienstdoend bestuurslid.
 Kleedkamer schoon achterlaten (uit en thuis).
 Bij constatering van problemen de jeugdcoördinator inschakelen.
 Zorgt voor een (assistent-) scheidsrechter voor de wedstrijden.
 Is aanspreekpunt voor afzeggingen van spelers.
 Zorgt voor reserveshirts als tegenstander gelijkend shirt heeft.
 Is eerste aanspreekpunt voor wedstrijdsecretaris bij afgelastingen.
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