Tijdsindeling terreinmeester en wedstrijdsecretariaat:




Zaterdagochtend
Zaterdagmiddag
Zondag

van 09.00 tot 13.00
van 13.00 tot 17.00
Vervallen*

*Op zondag dienen de thuisspelende teams haar eigen kleedkamer + de kleedkamer van de tegenstander
schoon te maken na afloop van de wedstrijd.
Checklist werkzaamheden terreinmeester.


Kleedkamers openmaken en lichten aanzetten. Op het einde van de dag de kleedkamers allemaal op slot
draaien.



Wedstrijdsecretariaat openmaken en lichten aanzetten indien er nog niemand aanwezig is.



Afzuiging kleedkamers aanzetten: als je buiten links langs de kleedkamers loopt zie je halverwege het
gebouw een deur zitten, Maak deze open. Daar zie je een aan/uit knop, zet deze knop Aan. Daarnaast zie je
een knop met 1 t/m 5. Zet de afzuiging op stand 3.



De doeltjes voor de E en F jeugd dien je vast te zetten met pinnen. Deze 8 pinnen vind je in het ballenhok.
Zorg dat alle 8 pinnen op het einde van de middag uit het veld zijn, want als ze achterblijven kan dit schade
veroorzaken aan de grasmaaiers of iemand kan zichzelf er aan verwonden. De doeltjes dienen na afloop
van de wedstrijden van het veld verwijderd te worden. Deze doeltjes moeten op de stenen plateaus bij het
veld teruggezet worden.



Rondom de speelvelden dienen hoekvlaggen geplaatst te worden. Deze vlaggen moeten op het einde van
de dag weer van het veld gehaald worden.



De poortjes rondom de velden dien je voor de wedstrijden open te maken voor het geval dat er een bal
overvliegt. Ballenscheppers leg je bij de poortjes. Na afloop van de wedstrijden dienen de poortjes op slot
gedaan te worden. De ballenscheppers leg je terug in het ballenhok.



Als de elftalleiders erom vragen kunnen ze de sleutel van de kleedkamer krijgen, zodat deze op slot kan
tijdens de wedstrijd. Je vind alle sleutels van de kleedkamers in de kamer van de verzorger. Zeg tegen de
elftalleider dat hij de sleutel na afloop van de wedstrijd bij jou inlevert of dat hij ze in de kamer van de
verzorger legt.



De benodigdheden om ranja en thee te maken vind je in de kamer van de verzorger. De jeugd elftallen op
zaterdagochtend krijgen ranja. Op zaterdagmiddag en zondagochtend krijgen ze thee. Zorg ervoor dat je
voor alle elftallen (zowel uit en thuisteams) op tijd de ranja/thee hebt klaar staan. Je vind het speelschema
bij de ingang van de kleedkamers. Daarmee kun je ongeveer inschatten hoe laat het bij welke wedstrijd rust
is.



Na elke wedstrijd dien je de kleedkamers schoon te maken. Zodat de kleedkamer schoon is voor het
volgende elftal. Op het einde van de wedstrijddag dien je ook de gang, de ruimte van de wc’s en de
kleedkamer van de scheidsrechter schoon te maken. Met schoonmaken wordt er bedoeld: de rommel van
de vloer halen, de vloer met zeep schoonmaken en trekken, en een nieuwe vuilniszak in de prullenbak
doen. Controleer ook of er bij de wc’s nog genoeg wc-papier aanwezig is. Als dit op is kun je dit bijvullen (wc
papier ligt in de kantine). De schoonmaakspullen vind je in het washok. Marie weet dit allemaal te vinden en
hij assisteert ook bij het schoonmaken van de kleedkamers.

