
Ploegverantwoordelijke(n) (KWB) 

Taken 

o Ledenlijst ploeg aanvullen of corrigeren (dropbox) 

o Spelerspassen:   

 nieuwe aanvragen bij secretaris 

 nakijken van gegevens 

 zorgen voor voltalligheid van de ploeg, indien niet vragen bij secretaris 

 Spelers krijgen geen pasje alvorens ze hun lidgeld betaald hebben 

o Scheidsrechters:  

 gepast betalen voor elke wedstrijd (15€) 

 blad met overzicht en bedrag invullen bij elke wedstrijd 

o Wedstrijden: 

 ingevuld wedstrijdblad klaarleggen 15 min voor aanvang wedstrijd 

 naam vd kapitein is verplicht in te vullen 

 spelers invullen in volgorde van hun falos nummer (rechtsonder op 

de spelerskaart) 

 vertrekuren voor verplaatsingen afspreken 

 aanwezigheid spelers/speelsters bijhouden 

 invallers voorzien/verwittigen 

 shirts voorzien voor invallers 

 1 week vooraf terrein annuleren bij verantwoordelijke 

 Zorgen dat de hele ploeg opruimt 

 tijdig doormailen/doorbellen van de uitslag en wedstrijdblad opsturen 

o Verzekering:   

 Blessure op het wedstrijdblad vermelden (indien tijdens een wedstrijd) 

 Gekwetste speler vult de voorkant van de aangifte in (te verkrijgen bij de PV 

of secretaris) 

 Achterkant van de aangifte laten invullen door de dokter. 

 Aangifte binnen de 8 dagen versturen naar Falos KWB in beweging, Urbain 

Britsierslaan 5, 1030 Brussel 

o Bij annulatie training of wedstrijd 1 week vooraf terrein annuleren bij verantwoordelijke 

o Wedstrijdwijzigingen doorgeven aan de secretaris 

o Trainingen:  

  1 week vooraf terrein annuleren bij verantwoordelijke 

 Zorgen dat de hele ploeg opruimt en dat alle materiaal netjes opgeborgen is in het 

materiaalhok 

 Alle ploegleden verwittigen bij wijzigingen 

o Bij problemen met SR:  

 Op het moment zelf: persoon zelf contacteren 

 later: verantwoordelijke verwittigen 

  



o Einde seizoen:  

 blad met overzicht bedrag afgeven en geld afrekenen met penningmeester 

na de laatste thuismatch!! Geen voorschot voor volgend seizoen indien er 

niet werd afgerekend. 

 Ploegtenue verzamelen en afgeven aan bestuur 

o Communicatie tussen de ploeg, de secretaris en het bestuur verzorgen: contactpersoon 

o Ploeg motiveren om aan Wavoc-activiteiten deel te nemen of te organiseren 

 

 

Belangrijke gegevens 

Secretaris VVB: Seppe Verniers: tel: 015/ 29 06 11 of 0494/ 66 51 67 

                                                          e-mail: verniers.seppe@hotmail.com 

Secretaris KWB: Johan Devarwaere: tel: 0494/ 37 07 29 

                                                                 e-mail:johan.devarwaere@gmail.com 

Penningmeester: Els Van Bever: tel: 0477/ 30 49 96 

                                                                e-mail: els.van.bever@scarlet.be 

Verantwoordelijke zaal, SR, JSR, TA, MA: Karolien Barbé: tel: 015/ 63 34 58 of 0485/ 46 66 84 

                                                                         e-mail: karoliencollie@hotmail.com 

 


