
 

 

Beste leden,  
 
Zoals vorige seizoen, zijn ook dit seizoen de zaaltaken ingedeeld op teams. Ieder team mag 
zelf bepalen wie welke taak gaat doen. Het doel hiervan is om ervoor te zorgen dat meer 
leden tevreden zijn over het indelen van de zaaltaken. De verantwoordelijkheid ligt nu 
immers bij jezelf.  
 
Bijgevoegd het schema voor de thuiswedstrijden van september t/m december.  
In het schema zie je dat elk team een kleur heeft gekregen. De trainer/ captain zorgt er 
samen met het team voor dat het schema wordt ingevuld.  
Wij ontvangen het schema uiterlijk op zaterdag 10 september van de trainer/captain weer 
terug.  
Wij kijken er even goed overheen en zet eventueel nog wat puntjes op de i (altijd in overleg) 
en verstuur het vervolgens definitief naar alle leden op uiterlijk maandag 12 september.  
 
Je bent als team verantwoordelijk dat alle taken worden ingevuld. Let bij het invullen dus 
goed op de kleur van je eigen team!  
 
Het indelen van de zaaltaken gaat als volgt.  

- Het kader (bestuur, TC, trainer en coaches) krijgt voorrang met het invullen van de 
taken omdat zij al extra taken doen voor de vereniging. Het kader kiest 2 taken.  

- De overige taken worden door de andere wedstrijdspelende leden ingevuld. Per lid is 
er rekening gehouden met ongeveer 3 taken. Is er binnen jouw team iemand die 
graag meer taken wil doen dan kan dat natuurlijk altijd. Dat betekent dat er dan 
iemand anders binnen jouw team minder taken hoeft te doen. Overleg dat samen.  

- Per team is gekeken naar het aantal wedstrijdspelende leden in dat team. Het aantal 
taken is daarop berekend. Twee voor het kader en ongeveer drie voor de overige 
leden.  

- Blijven er plekken open dan zullen deze willekeurig door ons worden ingevuld.  
- Als de zaaltaak niet wordt uitgevoerd volgt een boete van €10. Bij een tweede boete 

volgt er ook een schorsing voor de eerstvolgende thuiswedstrijd.  
 
Belangrijke informatie  
Zoals eerder duidelijk werd zijn de wedstrijddagen iets anders ingericht. Het gevolg hiervan 
kan zijn dat je taak niet precies aansluit op je wedstrijd, wat kan betekenen dat je een keer 
eerder moet komen of terug moet komen voor een taak. Dit hebben wij zo goed mogelijk 
proberen te verdelen tussen de teams. Het voordeel is dat je nu zelf kunt kiezen voor welke 
taak je dan (terug)komt. 
Met kerst wordt deze indeling geëvalueerd.  
 
Daarnaast hebben ook een aanpassing gedaan wat betreft de zaalwacht. In het schema staat 
bij elke wedstrijd een dikgedrukte taak. Lees voor meer informatie over wat dit betekent in 
het bijgevoegde document ‘taken zaalwacht’. 
 
Voor vragen, opmerkingen, tips kun je contact opnemen met Yara Emmers (0683352772) of 
Floor Korthout (0623397931) 


