
Het takenbeleid 

 
1. Ieder competitie spelend lid (hierna te noemen: lid) moet minimaal kunnen fluiten op het niveau 

BS2 (voormalig F-niveau). 

 

2. Indien een lid niet in het bezit is van een geldig scheidsrechtersdiploma (minimaal BS2 of F), is 

hij/zij verplicht om dit alsnog te behalen. Aan het begin van ieder seizoen zal er door TSBV 

Pendragon (hierna te noemen: vereniging) een scheidsrechterscursus worden georganiseerd. 

Deelname aan deze cursus is verplicht. Indien een lid verzaakt de cursus te volgen of de cursus 

zonder goed gevolg afsluit, wordt het lid uitgesloten van de competitie. Op het moment dat er 

zwaarwegende redenen zijn om niet deel te nemen aan de cursus, kan op bovenstaande regel 

uitzondering gemaakt worden. Een aanvraag voor een dergelijke uitzondering dient tijdig, doch  
48 uur voor aanvang van de cursus, per mail bij de SKP’er te worden ingediend. 

 

3. Van ieder lid, ook nieuwe leden, wordt verwacht dat hij/zij in staat is om alle tafeltaken uit te 

voeren (scorer, timer en 24-seconden operator). Aan het begin van ieder seizoen zal er door de 

vereniging een tafelcursus worden georganiseerd waarbij iedereen de benodigde kennis voor het 

uitvoeren van alle tafeltaken kan opdoen. Indien er geen gebruik is gemaakt van de cursus, is een 

lid zelf verantwoordelijk voor het bezitten van de juiste kennis. 

 

4. Bij het maken van het takenschema, wordt er rekening gehouden met de wedstrijden van het 

team waarvoor een lid geselecteerd is. Met wedstrijden van een eventueel tweede team wordt 

geen rekening gehouden. De taakverdeling is definitief zodra de SKP’er het takenschema 

verstuurd heeft naar de leden. Ieder lid is daarna zelf verantwoordelijk voor de taak die hij/zij 

toebedeeld heeft gekregen. 

 
5. Indien een lid een taak niet uit kan voeren, heeft hij/zij zelf de verantwoordelijkheid om 

vervanging te regelen voor de taak. Een lid blijft verantwoordelijk voor een taak, totdat hij/zij 

via e-mail een overnameverzoek indient bij de SKP’er. De overname is definitief wanneer de 

SKP’er daar toestemming voor geeft. Na het verlenen van deze toestemming, verschuift de 

verantwoordelijkheid voor de taak naar de vervanger. 

 
6. Alle leden dienen zich evenredig in te zetten voor het goed functioneren van de vereniging. Hiervoor 

wordt een puntensysteem gehanteerd, waarmee de verdeling van taken zo eerlijk mogelijk wordt 

bijgehouden. Aan alle voor de vereniging uitgevoerde taken worden punten toegekend. 

Bestuursleden, coaches en aangeschreven scheidsrechters zijn vrijgesteld van taken. 
 

Deelname aan commissies levert ook punten op. De SKP’er houdt toezicht op de verdeling en 
uitvoering van de taken en zorgt ervoor dat deze zo evenredig mogelijk is. 

 

7. Een lid kan dubbele punten verkrijgen als hij/zij op het laatste moment een taak uitvoert  
(crisistaak). De SKP’er of zaalwacht geeft duidelijk aan wanneer dit het geval is. 

 

8. Tweemaal per seizoen komt er een puntenschema in het clubblad de Flodder, waarin 

inzichtelijk wordt gemaakt wie wat heeft gedaan en hoeveel punten een lid heeft behaald. 

Daarnaast is het overzicht ten alle tijden in te zien bij de SKP’er. 



9. Het SKP puntensysteem  

  

Tafelen 2 punten 
  

Thuis fluiten 3 punten 
  

Uitfluiten op BS4 niveau 5 punten 
  

Commissie (kas, PR, AA, Flodder, TC) 5 punten 
  

IT commissie 10 punten 
   

 

10. Sancties bij verzaken van taken 

 

 Thuis Uit 
   

1e keer verzaken 20 euro De boete die de bond oplegt (doch minimaal 10 
  

  euro) en 20 euro 
   

2e keer verzaken 30 euro en 1 wedstrijd schorsing De boete die de bond oplegt (doch minimaal 10 
  

  euro) en 30 euro en 1 wedstrijd schorsing 
   

3e keer verzaken 40 euro en definitieve schorsing De boete die de bond oplegt (doch minimaal 10 
  

  euro) en 40 euro en definitieve schorsing 
   

 

Nadat een boete wordt opgelegd wegens het verzaken van een taak, mag het lid pas weer 

wedstrijden spelen als de boete is betaald. De taak komt uiteraard niet te vervallen. In een 

volgend schema moet de taak worden ingehaald om de evenredigheid te behouden. 

Verzaken om op die manier minder taken te hoeven doen, werkt dus niet. 

 

11. Indien een lid niet op komt dagen bij een taak, wordt de coach van zijn/haar team hierover 
ingelicht en op de hoogte gesteld van de sancties voor het desbetreffende lid. 

 

12. Het takenbeleid moeten duidelijk zijn voor iedereen die lid wordt van TSBV Pendragon. Op die 

manier komen leden niet voor verrassingen te staan en weten ze welke verplichtingen er komen 

kijken bij spelen bij TSBV Pendragon. Om de regels in het takenbeleid kenbaar te maken aan de 

gehele vereniging worden ze gepubliceerd op de website en in de eerste Flodder van het 

seizoen geplaatst. 


