Overzicht taken velddienst 14.45- ca 17.30 (door ouder jeugdteam in te vullen)
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Is om 14:45 aanwezig en meldt zich bij het kantinepersoneel en de dienstdoende velddienstmedewerker
en trekt de polo voor de velddienst en/of velddienstjas aan. Deze krijg je van de velddienst die om 12:30
is begonnen
Is gastheer/gastdame van de voetbalvereniging Roden.
Beantwoordt vragen van leiders (bezoekende teams) en begeleidt hen indien nodig naar de kleedkamers
en de jeugdcommissiekamer. Alle wedstrijdformulieren en administratie gaat via de app Wedstrijdzaken
en dient door de leiders en scheidsrechts zelf op een eigen mobiel te worden geregeld. De kantine
beschikt over WIFI, het wachtwoord is te verkrijgen bij het kantinepersoneel
Ontvangt de (eventuele) scheidsrechters, leiders en coaches en biedt deze een kopje koffie of thee aan
(ook die van VV Roden)
Treedt op namens het (jeugd)bestuur bij afwijkingen/ongeregeldheden etc. Mocht het nodig zijn, dan kan
contact worden gezocht met een van de onderstaande bestuursleden:
1. Hans de Vries
06-10897370
2. Wietse Rozema
06-41547560
Ziet erop toe dat er geen rommel , materialen of andere spullen op de velden achterblijven
Controleert tijdens de velddienst regelmatig de kleedkamers en ziet erop toe dat deze netjes blijven
Sluit na afloop alle kleedkamers (kleedkamers 1 t/m 10, de scheidsrechters kleedkamer tussen
kleedkamers 1 en 2 en de meidenkleedkamer naast kleedkamer 8). Mochten er bekertrays in de
kleedkamer staan, dan breng je deze even terug naar de kantine. Indien nodig de kleedkamer nog even
natrekken zodat deze weer netjes oogt voor de volgende gebruikers
Sluit de jeugdcommissiekamer (achter in de kantine) af en ruimt deze indien nodig op. De sleutel hangt
aan de sleutelbos van de bestuurskamers (bak bij de telefoon)
Sluit het EHBO hok af en controleert of deze netjes is achtergelaten
Haalt de vlaggen van vv Roden en de pinnen uit de grond en plaatst deze weer terug in de hal voor de
bestuurskamer
Controleert of alle pionnen van de velden zijn gehaald en op de daarvoor bestemde plek in de
jeugdcommissiekamer zijn gelegd
Zorg dat het blok met sleutels weer terug komt in het bakje bij de telefoon
De defibrillator hangt buiten aan de muur, rechts van de ingang van de kantine. Sluit deze af met het slot
Meldt zich af bij het kantinepersoneel.

= Plaats van de pionnen voor markeren ¼ of een ½ speelveld
Op veld 5A en 5B moeten de pionnen evenwijdig 5 meter van de achterlijn en 2 meter van de middenlijn worden
geplaatst
Op veld 3 kunnen pionnen geplaatst op de aanwezige belijning voor kwart en halve velden. JO7 speelt op ⅛
veld

= Plaats van vv Roden vlaggen

