OPROEP TOT KANDIDATEN
in het kader van haar werking stelt het Koninklijk Belgisch Volleybal
Verbond (KBVBV) de volgende niet-betaalde functie open

VOORZITTER NATIONALE SCHEIDSRECHTERSCOMMISSIE (NSC)
De voorzitter van de NSC is lid van één van de vleugels van het KBVBV (AIF of VVB).
Samen met zijn adjunct (de voorzitter van de scheidsrechterscommissie van de andere vleugel) en
één lid uit zijn eigen vleugel vormt hij de NSC. De NSC komt samen op zijn initiatief. De voorzitter
vertegenwoordigt de scheidsrechters van het KBVBV op nationaal en internationaal vlak. Indien de
voorzitter belet is neemt de adjunct deze verantwoordelijkheid op zich.
De samenstelling van de commissie wordt goedgekeurd door de Raad van Bestuur van KBVBV bij
aanvang van elk sportseizoen.
BEVOEGDHEDEN VAN DE NATIONALE SCHEIDSRECHTERSCOMMISSIE














Coördineert het scheidsrechterswezen en de arbitrage van competities, eindronden,
jeugdkampioenschappen, bekerwedstrijden, tornooien, beachvolleybal, diverse
ontmoetingen en vriendenwedstrijden (op aanvraag organisator)
Regelt de geschillen op scheidsrechtersvlak. (deontologie, houding, enz, …)
Treft sancties tegen leden van het scheidsrechterskorps die de reglementen en/of
verordeningen richtlijnen overtreden of niet toepassen.
Staat in voor de aanduidingen van de scheidsrechters op KBVBV – vlak, en het voorstellen
van Belgische scheidsrechters op internationaal vlak (CEV – FIVB)
Staat in voor de vervolmaking van de scheidsrechters door:
- Het organiseren van samenkomsten met zijn commissieleden en indien hij het
noodzakelijk acht, met de VVB en AIF verantwoordelijken;
- het opstellen van zowel theoretische als praktische testen;
- het vastleggen van de krachtlijnen en het geven van instructies;
- het geven van opdrachten aan de vormers en waarnemers;
Houdt de persoonlijke dossiers bij van de scheidsrechters van het KBVBV en de
A- scheidsrechters (persoonlijk elektronisch dossier via login voorzitter)
Staat in voor het samenstellen van de categorieën KBVBV- en A-scheidsrechters en legt deze
ter goedkeuring voor aan de Raad van Bestuur KBVBV;
Verzamelt jaarlijks een kopie van de inschrijvingsformulieren van de KBVBV- en
A-scheidsrechters;
Controleert de wedstrijdbladen met betrekking tot de scheidsrechters en clubs en houdt de
compensatiekas bij;
Staat in voor de media en communicatie;
Stuurt jaarlijks een budgetvoorstel naar de financieel beheerder KBVBV;
De NSC nodigt de AD-HOC medewerkers uit, wanneer zij het noodzakelijk acht.

Kandidaturen worden per aangetekend schrijven ingediend op het secretariaat KBVBV, Huart
Hamoirlaan 48 te 1030 Brussel, ten laatste op 15 september 2017 (poststempel geldt als bewijs). De
kandidaturen worden besproken op de Raad van Bestuur van het KBVBV op 28 september 2017.

