2018 - 2019
S.C. BUITENBOYS CLUBDIENST
S

SC Buitenboys
Velden en Kantine:
Sportpark Polderkwartier
Daniel Stalpaertstraat 1
1333NA Almere
Telefoonnummer kantine: 036 5322197
E-Mail
: info@buitenboys.nl
Website : www.buitenboys.nl
Facebook : facebook.com/Buitenboys.sc/
Openingstijden kantine:
Maandag, Dinsdag, Donderdag: 15:30 - 22:30
Woensdag:
14:30 - 22:30
Vrijdag:
16.30 - 22:30
Zaterdag en Zondag:
08:00 - 18:30
Postadres
SC Buitenboys
Postbus 30058
1303 AB Almere
KNVB nr.: BBDB56G District: West I
Bankgegevens Contributiebetalingen:
NL 37 INGB 0008 0304 69

Clubdienst info voor leden en ouders
SC Buitenboys is een voetbalvereniging. Een vereniging bestaat uit leden die zelf de
club draaiende houden. Gelukkig heeft Buitenboys genoeg leden die vrijwilliger de
club besturen en veel taken organiseren. Toch blijft er iedere dag genoeg te doen,
vooral tijdens een speelweekend. Veel leden en hun ouders hebben weinig inzicht
in deze complexe en bewerkelijke organisatie.
Om iedereen te laten ervaren wat er allemaal gedaan moet worden in een
speelweekend en hoeveel mensen er daarvoor nodig zijn is de clubdienst ingesteld.
De leden hebben tijdens een Algemene Leden Vergadering de verplichte clubdienst
dan ook goedgekeurd. Elk lid vanaf 16 jaar of de ouder/verzorger van leden onder
de 16 jaar is verplicht CLUBDIENST te draaien.

Rooster clubdienst
De Clubdienst wordt ingeroosterd aan de hand van een roulatie schema zodat elk
team hiervoor aan de beurt komt. De clubdiensten vinden plaats in het weekend en
duren 1 dagdeel (een ochtend van 07:45 tot 13:15 uur of een middag van 13:00 tot
19:00 uur). Voor elke clubdienst zijn 6 mensen per team nodig: 2 personen voor
achter de bar, 2 toezichthouders, 2 personen voor het wedstrijdsecretariaat.
De clubdiensten worden 4 tot 2 weken voor aanvang van de clubdienst via de
coördinator aan de betreffende teamleider bekend gemaakt en ook op de website
gepubliceerd. Het rooster wordt gemaakt aan de hand van het wedstrijdschema
van de KNVB zodat de clubdienst niet gedraaid wordt tijdens het spelen van het
eigen team.
De teamleider en trainer zelf zijn vrijgesteld van de clubdienst. Elk team is zelf
verantwoordelijk voor het leveren van voldoende mensen voor de clubdienst. Een
11-tal heeft 2 x clubdienst per seizoen. De teamleider deelt het team in 2-en op
alfabetische volgorde. Ieder lid of ouder/verzorger is zelf verantwoordelijk voor zijn
dienst en bij afwezigheid zelf verantwoordelijk om vervanging te regelen of
eventueel te ruilen met een andere ouder/verzorger. Een volwassen broer of zus of
een opa of oma mag ook de dienst draaien.
Voor teams met minderjarige leden geldt dat de clubdienst wordt uitgevoerd door
6 ouders, of twee ouders en 4 spelers van minimaal 16 jaar of ouder uit het
aangewezen team.
Bij niet verschijnen tijdens de clubdienst kan de speler pas na het inhalen van de
dienst weer trainen en spelen.

Taken clubdienst








Bardienst
Wedstrijdsecretariaat
Uitzetten kleine wedstrijdveldjes samen met de ouders v.h. team
Toezicht houden buiten
Vuil opruimen buiten
Kantine schoonmaken
Kleedkamers schoonmaken

Een gastvrouw/heer zal de mensen van de clubdienst ondersteunen en begeleiden.
Een bestuurder van dienst is aanspreekpunt voor deze vaste gastmensen.
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SC Buitenboys heeft een privacyverklaring volgens de AVG wet. Zie hiervoor de website: www.buitenboys.nl
SC Buitenboys vraagt voor al haar vaste vrijwilligers en personeel een VOG aan.

Instructie aanwijzen teamleden voor teamleiders
Als leider ontvang je van de coördinator de datum waarop je team voor de clubdienst Is ingedeeld.
Deze datum met de bijgevoegde instructie ontvang je per mail en kan zo doorgezet worden naar de leden.
Bij een team wat speelt op een ¼ of ½ voetbalveld is er 1 x per seizoen een clubdienst en wordt voor elk
teamlid iemand verwacht voor de clubdienst. Let op: De Mini teams en O8 draaien ook 2 x een dienst met
per dienst 3 ouders, deze dienst wordt dan samen meteen ander Mini of O8 team gedraaid.
Bij een 11-tal verdeel je de teamleden in 2 groepen zodat iedereen 1 x aan de beurt komt voor de clubdienst.
Zo hoeft de leider niet zelf 6 ouders te regelen maar alleen de ouders te informeren over hun clubdienst.

Voorbeeld indelen clubdienst door leider
1e x clubdienst
1. Dhr A. Aanval
2. Mevr. B. Bal
3. Dhr C. Corner
4. Mevr. D. Doelpunt
5. Dhr E. Extra
6. Mevr. G. Goal

2e x clubdienst
1. Dhr H. Helft
2. Mevr. J. Juichen
3. Dhr K. Keeper
4. Mevr. L. Linksbuiten
5. Dhr M. Middenstip
6. Mevr. O. Ouder

Vrijwilligers
Zoals elke voetbalclub zijn wij voor de organisatie van de club, het verzorgen van de trainingen,
scheids- en grensrechters, toezichthouders etc. afhankelijk van vrijwilligers. Wil je iets betekenen voor de club
stuur dan een mail naar info@buitenboys.nl of maak dit bekend aan je teamleider/coördinator.
Dan kunnen we samen kijken wat bij je past.
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