Wedstrijd verzetten
Als je ziet aankomen dat je team op een geplande wedstrijddatum echt te weinig spelers
heeft, kun je proberen de wedstrijd te verzetten.
Voorwaarden van de NeVoBo
Maximaal 2

Per seizoen mag een team niet meer dan twee wedstrijdwijzigingen
aanvragen.

Akkoord

Beide verenigingen moeten onderling overeenstemming hebben bereikt,
wat moet blijken uit e-mails tussen besturen of wedstrijdsecretariaten.

Termijn

Een wedstrijd mag verplaatst worden naar elke eerdere datum of naar
maximaal 3 weken later. Wedstrijden mogen niet verplaatst worden naar
een datum na speelweek 17.

Scheidsrechter De thuisspelende vereniging blijft verantwoordelijk voor de arbitrage.
Kosten

De vereniging krijgt € 10,- administratiekosten in rekening gebracht per
verzette wedstrijd.

Instructie
1. Alternatieve data zoeken
Je zoekt op de Nevobo-site op welke data en tijdstippen er in welke sporthal
nog een mogelijkheid is. Daarvoor klik je bij een wedstrijd op een hal (het
beste Verheijhal of Zeeburghal) en op programma. Als er op een avond
minder dan 8 wedstrijden staan, is er een veld vrij.
Als je iets hebt gevonden, check je bij Manna Hogenhout (0294 413366 of
m.hogenhout1@chello.nl) of niet al een ander team deze plek heeft geclaimd.
Daarnaast kun je een trainingstijd van je team als mogelijkheid meenemen.
En anders een trainingstijd van je tegenstander.
2. Tegenstander bereiken
Je vraagt onze wedstrijdsecretaris (op dit moment Ina van Diepen: ina@beuk.nl)
om het e-mailadres van de wedstrijdsecretaris bij de vereniging van je
tegenstander. Diegene kan je de naam en de gegevens van de aanvoerder van het
betreffende team geven.
3. Tot een nieuwe datum komen
Je bespreekt met je eigen team welke alternatieven het beste uitkomen.
Je legt de aanvoerder van de tegenstander de alternatieven voor en vraagt hem/haar
samen met zijn/haar team daaruit een nieuwe datum te kiezen.
4. De NeVoBo inlichten
Je geeft de datum, het tijdstip en de hal die jullie overeengekomen zijn, door aan
onze wedstrijdsecretaris.
Die vult een Aanvraagformulier wedstrijdwijziging in en stuurt dat naar de
wedstrijdsecretaris van de vereniging van je tegenstander.
Als die het eigen deel heeft ingevuld en het formulier weer teruggestuurd heeft naar
onze wedstrijdsecretaris, zendt deze het naar het NeVoBo-regiokantoor.
5. De scheidsrechter afberichten en een nieuwe zoeken
Als zeker is dat de wedstrijd niet doorgaat op de oorspronkelijk geplande datum,
moet de scheidsrechter die deze wedstrijd voor zijn/haar fluitbeurt had gereserveerd,
afbericht worden. Je vraagt onze wedstrijdsecretaris dit te regelen met Henk Sandee.
Formeel moet de thuisspelende vereniging voor een scheidsrechter op de nieuwe
datum zorgen, maar in de praktijk is dat de verantwoordelijkheid van het team dat de
wedstrijd wilde verzetten.
Je ziet: een wedstrijd verzetten is veel gedoe en er gaat nogal wat tijd overheen.
Begin er dus zo vroeg mogelijk aan.
Maar probeer vooral eerst of er spelers uit een lager team kunnen invallen.

