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Ontvangstdienst lopen op de zaterdagochtend bij v.v. Reiger Boys seizoen 2015-2016 

 
 
Algemeen: 
 
Met de huidige stand van zaken is het na 31 oktober 2015 niet meer mogelijk om ontvangstdienst te hebben 
op de zaterdagochtend. Hier dupeert men een groot deel van de aller jongste leden en de uitstraling van de 
club. 
 
Om dit op te vangen heeft het bestuur besloten de volgende elftallen ontvangstdiensten te laten draaien: 
- Heren 2 
- Heren 3 
- Vrouwen 1 
- Junioren A1 
- Meisjes MA1 
 
Met een totaal 80 spelers/speelsters moet dit opgevangen kunnen worden. Vanaf 31 oktober 2015 tot 28 mei 
2016 zijn er totaal circa 30 x zaterdagochtend om de ontvangstdienst te bemannen. Men draait één 
zaterdagochtend met 2 spelers/speelsters vanuit je eigen team. Met andere woorden maximaal 60 
spelers/speelsters. 
 
Men kan ruilen in je eigen elftal door middel van bijvoorbeeld de groeps whatsapp of SMS bericht maar zorg 
voor vervanging zodat je speelmaatje er niet allen voor staat. 
 
Je staat 1 x per seizoen, maximaal ± 3,5 uur. Als selectiespeler/speelsters krijg je al extra faciliteiten 
aangeboden van de club. We zijn van mening dat we dan ook iets terug mogen verwachten. Daarnaast kan de 
vrijwilligersbijdrage terug verdiend worden. 
 
Bij algehele afgelasting of bij twijfel, kijk dan op de website www.reigerboys.nl  
 
Wij hopen op begrip van jullie kant. 
 
Namens bestuur alvast bedankt. 
 
Wil Verkooijen 
Bestuurslid algemene zaken 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.reigerboys.nl/
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Schema ontvangstdienst vanaf 31 oktober 2015 t/m 28 mei 2016.  
 

Team 
s’morgens: 

Datum: 1e  speler/ster 2e speler/ster Vrijwilligersbijdrage 
doorstrepen 

Junioren A1 31-10-2015 Guus v/d Wetering Sam Beuner  2 x Ja / 2 x Nee ☺ 

Vrouwen 1 07-11-2015 Bianca Webeling Isolde Stam  2 x Ja / 2 x Nee ☺ 

Meisjes MA1 14-07-2015 Merel Albertsma Rowi Bali  2 x Ja / 2 x Nee ☺ 

Heren 3 21-11-2015 Wesley Currie Sven Bruins  2 x Ja / 2 x Nee ☺ 

??? 28-11-2015    2 x Ja / 2 x Nee ☺ 

Junioren A1 05-12-2015 Kevin van Keuk Lijon van Vliet  2 x Ja / 2 x Nee ☺ 

Meisjes MA1 12-12-2015 Noelle Bruins Iris Gerssen  2 x Ja / 2 x Nee ☺ 

Heren 3 19-12-2015 Michael Haringa Rico Visschers  2 x Ja / 2 x Nee ☺ 

??? Winterstop    2 x Ja / 2 x Nee ☺ 

??? Winterstop    2 x Ja / 2 x Nee ☺ 

Vrouwen1 23-01-2016 Nilcolle Martens Lisette Piping  2 x Ja / 2 x Nee ☺ 

Heren 3 30-01-2016 Olav Blom Bjorn Blom  2 x Ja / 2 x Nee ☺ 

Heren 2 06-02-2016 Johan Dewus Joris Meuwese  2 x Ja / 2 x Nee ☺ 

Junioren A1 13-02-2016 Luuk Pel Jairo Kleiboer  2 x Ja / 2 x Nee ☺ 

Meisjes MA1 20-02-2016 Pien van Ham Aniek Heemstra  2 x Ja / 2 x Nee ☺ 

??? 27-02-2016    2 x Ja / 2 x Nee ☺ 

Heren 2 05-03-2016 Sebastian Idema Remco Post  2 x Ja / 2 x Nee ☺ 

Junioren A1 12-03-2016 Damian Verweij Joey Visser  2 x Ja / 2 x Nee ☺ 

Vrouwen 1 19-03-2016 Iefke Grotenhuis Madelene Stoop  2 x Ja / 2 x Nee ☺ 

??? 26-03-2016    2 x Ja / 2 x Nee ☺ 

Heren 3 02-04-2016 Dennis Kallenkoot Dave de Lange  2 x Ja / 2 x Nee ☺ 

Heren 2 09-04-2016 Daan Koopmans Clarence Frankel  2 x Ja / 2 x Nee ☺ 

Meisjes MA1 16-04-2016 Claire Komin Britt Lamers  2 x Ja / 2 x Nee ☺ 

Junioren A1 23-04-2016 Dylan Groot Abdiaqziz Mogow  2 x Ja / 2 x Nee ☺ 

Vrouwen 1 30-04-2016 Britt v/d Gulik Suzanne van Zijl  2 x Ja / 2 x Nee ☺ 

Heren 3 05-05-2016 Ryan de Back Mike v 
Kemmenade 

 2 x Ja / 2 x Nee ☺ 

??? 07-05-2016    2 x Ja / 2 x Nee ☺ 

Meisjes MA1 14-05-2015 Romy van Lil Evelyn Schoon  2 x Ja / 2 x Nee ☺ 

Heren 2 21-05-2016 Willem de Krijger Michel Bakker  2 x Ja / 2 x Nee ☺ 

Heren 3 28-05-2016 Mohammed Madi Ufuk Yildi  2 x Ja / 2 x Nee ☺ 

 
Men kan ruilen in je eigen elftal door middel van bijvoorbeeld de groeps whatsapp of SMS bericht maar 
zorg voor vervanging zodat je speelmaatje er niet allen voor staat. 
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Richtlijnen voor het  zo goed mogelijk laten verlopen van de ontvangstdienst op de zaterdagochtend. 

 
Wat te doen bij ontvangstdienst door senior en/of junior: 
 
Om 08.00 uur aanwezig zijn en circa 3,5 uur aanwezig.    
 
De 14 stappen volgen om niet voor verrassingen te komen staan: 
 

1. De sleutelbos van het wedstrijdsecretariaat ophalen in de kantine. Deze is voor 8.15 uur nog gesloten, 
maar via de toegangsdeur naast de lift op de 1e verdieping kan je via de voorraadruimte kantine de 
keuken in. Frans v/d Heuvel of Aad Buur kunnen je vertellen waar de sleutelbos ligt. 

2. Openen van het wedstrijdsecretariaat en het licht aandoen in de gangen. 
3. Openen van alle kleedruimtes voor de teams. De kleedruimtes blijven open en gaan niet op slot. 

Kostbaarheden kunnen in de locker op de gang worden opgeborgen. Sleutel hiervan zit aan de label 
van de kleedruimte sleutel.   

4. De 4 x computers starten voor invullen van het digitale wedstrijd formulier. 
5. Opstarten van SPORTLINK via de link op het scherm (desktop of bureaublad). Het wachtwoord voor 

opstarten van SPORTLINK is : verenigingnummer BBFX02F / Gebruiknaam : tafel 1, tafel 2, tafel 3 of 
tafel 4. Het wachtwoord voor alle tafels is aan de wand bij het whitebord te vinden. 

6. Limonade aanmaken, deze staat in het kastje onder de wasbak. De sleutel zit aan de sleutelbos. 
7. Telefoon opnemen en vragen beantwoorden c.q. afgelastingen doorgeven. 
8. Uitgifte limonade of thee aan de spelende teams thuis in de rust, via het doorschuif raam. 
9. Ontvangst van scheidsrechters. 
10. Koffie zetten voor scheidsrechters. Koffie staat in het zelfde kastje waar de limonade staat. 
11. Verstrekken consumptie bon aan scheidsrechter (1 x per persoon), om in de kantine wat te nuttigen. 
12. Uitgifte en registeren van wedstrijdballen en scheidsrechterfluitjes met assistentie van 

scheidsrechterscommissie, deze is ook aanwezig. 
13. Vastleggen van uitslagen van de gespeelde wedstrijden van E- en F pupillen. 
14. Gezelligheid in het wedstrijdsecretariaat en vriendelijk ontvangst. 

 
Spelregels in het wedstrijdsecretariaat zijn: 

 
a. Houd toegangsdeur half open, sluit onderzijde. 
b. Het is geen verzamel plaats van spelers/speelster en ouders. 
c. Allen begeleiders en scheidsrechters ontvangen. 
d. Koffie alleen voor scheidsrechters, voor begeleiders en trainers is er koffie in de kantine. 
e. Geen teamtassen in het wedstrijdsecretariaat, deze plaatsen in de teamtassen hal op 1e verdieping 

richting kantine. 
f. Alleen één wedstrijdbal aan het Reiger Boys team uitgeven. 
g. In overleg met ontvangstdienst mag er gebruik worden gemaakt van de telefoon. 
h. In geval van twijfel, raadpleeg je het aanwezige bestuurslid wat dienst heeft en bij Reiger Boys 

aanwezig is. 
  


