RAPPORT ADVISEUR VEILIGHEID
Vereniging: vv ZNC.

Regio: Noord.

Wedstrijd : ZNC 1 – Helpman 1.
Uitslag

: 3 – 2.

Datum

: 24 – 4 – 2016.

Aantal toeschouwers: +/- 85.

Algemene bevindingen adviseur:
Vereniging stelt mijn bezoek op prijs. Onderstaand worden per onderwerp de opmerkingen
weergegeven. Algemene indruk is goed. Alle bevindingen zoals in dit rapport verwoord zijn
na de wedstrijd besproken met de heren J Niemeijer en G Jonker beide bestuursleden.
Ontvangst bij de vereniging was uitmuntend. Rapport is gemaild naar KNVB en vereniging vv
ZNC.
Afrastering en veld:
De afrastering ziet er verzorgd uit en levert geen gevaar op voor de spelers en
toeschouwers.
Tijdens de wedstrijd was 1 opening in de afrastering niet afgesloten waar de spelers het
speelveld betraden. Het publiek bleef achter de afrastering; de vele reclameborden en de
hoogte maken het moeilijk om over de afrastering te klimmen.
De belijning was duidelijk zichtbaar.
Beleid ten aanzien van nuttigen van dranken buiten de kantine:
Vereniging weet dat er buiten kantine en buiten afgebakend terras geen dranken mogen
worden genuttigd uit glas en/of blik. Buiten kantine mag alleen alcohol worden genuttigd op
een afgebakend terras en dan moet dat uitgeschonken zijn in kunststof bekers.
Bij de wedstrijd van vandaag werd er geen gebruik van het afgeschermde terras gemaakt.
Zaken rondom de dug-out:
Er waren rondom en in de dug-out geen onbevoegde personen aanwezig. Trainer, leider,
verzorger en reserves hebben zich keurig volgens de fatsoensnormen gedragen en
verdienen een grote pluim. Prima dat de verzorger bij een blessure wachtte op het teken van
de scheidsrechter alvorens hij het speelveld ging betreden.
Veiligheid spelers en scheidsrechters:
Scheidsrechter werd in rust en na afloop wedstrijd niet naar zijn kleedkamer begeleid.
Geadviseerd dat de wedstrijd coördinator deze taak op zich zou kunnen nemen.
Advies om de naam van de wedstrijd coördinator voor de wedstrijd aan de scheidsrechter
kenbaar te maken. Het is aan te bevelen om de wedstrijd coördinator ook voorafgaande aan
de wedstrijd met de scheidsrechter kennis te laten maken.
Ordehandhavers:
Ordehandhavers zijn niet zichtbaar aanwezig. Bij wedstrijden in de tweede klasse is dit ook
niet verplicht. Een aantal bestuursleden is aan het veld aanwezig en houden de zaken
rondom.

Bereikbaarheid hulpdiensten:
Het sportcomplex is zeer goed bereikbaar voor de hulpdiensten. Grote toegangshek staat
altijd van het slot af.
Op het sportcomplex is AED aanwezig.
Algemeen:
De scheidsrechter heeft voorafgaande aan de wedstrijd op het speelveld de spelerskaarten
gecontroleerd.
Het complex maakt een verzorgde indruk.
Er is geen zwerfvuil waargenomen.
Verzoek van beide bestuursleden waar kunnen we de ordemaatregelen vinden?
Antwoord: in Handboek Competitiezaken Amateurvoetbal 2015/2016.
1.3 Ordemaatregelen tot en met wedstrijd coördinator.

