BASKETBALLCLUB VLIJMSCHERP SVH
Instructie zaaldienst
Bij ieder weekend met thuiswedstrijden worden twee leden ingedeeld voor zaaldienst.
Onderstaand is weergegeven wat er van je verwacht wordt:
Algemeen
 Er wordt bij de indeling van zaaldienst rekening gehouden met de taken en wedstrijden, in
principe wordt je alleen voor zaaldienst ingedeeld als je ook daadwerkelijk in de zaal moet
zijn voor een taak en/of wedstrijd.
 Er worden twee leden ingepland, één daarvan is aanwezig voor aanvang van de eerste
wedstrijd(en) van het schema, de ander is aanwezig na afloop van de laatste wedstrijd(en)
van het schema.
 De spelende teams zijn in principe zelf verantwoordelijk voor het opbouwen en opruimen
van de velden! Zaaldienst heeft een coördinerende / toezichthoudende functie.
Opbouwen
 Je ziet er op toe dat alle velden op de juiste manier opgebouwd worden:
o Baskets hangen op de juiste hoogte;
o Per veld maximaal 5 ballen: 2 voor ieder team om warm te lopen en een
wedstrijdbal;
o Per veld banken voor uit- en thuisploegen;
o Per veld één jurytafel met twee stoelen, digitaal scorebord en bakje met pennen,
fluitjes etc.;
o Bij wedstrijden van heren 1 en heren 2 twee jurytafels met drie stoelen i.v.m. 24
secondenklok;
o Eventueel tribunes in de zaal.
 Controleer aan de hand van het overzicht in de koffer of alle ingedeelde leden er zijn voor
hun taken. Vink de leden af die aanwezig zijn, geef aan indien leden niet aanwezig zijn en
ook niet geruild hebben. Indien er iemand anders de taak last-minute overneemt, noteer
dan zijn naam.
Opruimen
 Je ziet er op toe dat alle velden weer helemaal opgeruimd worden:
o Baskets aan de muur helemaal omhoog, basketballtorens op de juiste plek in de
berging;
o Alle ballen in de ballenkasten;
o Banken, tafels en stoelen op de juiste plek in de berging;
o Scoreborden opruimen;
o Controleer of alle kasten op slot zijn;
o Tribunes opruimen;
o Geen afval meer in de zaal;
o Eventuele gevonden voorwerpen afgeven bij de zaalwacht van Die Heygrave.
 Zorg dat alle witte sheets van de wedstrijden in de koffer zitten.
 Controleer of het takenoverzicht volledig is ingevuld.
 De koffer moet na afloop van de wedstrijden weer naar Sylvia Jacobs toe. Op het
takenschema in de koffer staat genoteerd wie ervoor zorgt dat de koffer bij Sylvia terecht
komt.

