De Ploegverantwoordelijke
De ploegafgevaardigde (hierna vermeld als “P.A.”) heeft een belangrijke functie in de club.
Om de werking van de P.A.’s te ondersteunen wordt er één- à tweemaal per jaar een
vergadering gehouden waarop de P.A.’s van alle ploegen dienen aanwezig te zijn. Deze
vergadering dient om belangrijke informatie uit te wisselen tussen bestuur en de
spelers/ouders. We overlopen ook telkens de functie van de ploegverantwoordelijke voor
de nieuwe mensen.
Wat zijn enkele belangrijke taken?
De P.A. is een belangrijke schakel in de ploeg tussen club - spelers/ouders en coach.
De P.A. dient er voor te zorgen dat de ouders hun verantwoordelijkheid opnemen en dat ze
meehelpen in de ploeg. Dit kan oa zijn door tafelfuncties (klok, boek, 24”…) uit te voeren of de
spelers mee vervoeren naar en van de wedstrijden, aanwezig zijn en deelnemen aan de
verschillende activiteiten van de club…
P.A. dient lijst op te maken voor de wasbeurt van de spelerskledij (alle kledij blijft in één
sporttas/box).
De P.A. is aanwezig op de vergadering van P.A. en verstrekt de nodige informatie aan de ouders.
De P.A./tafelofficieel zorgt er voor dat alle materiaal nodig voor de wedstrijd aanwezig is en na
de wedstrijd opgeruimd wordt. Na de wedstrijd wordt het officiële wedstrijdblad in het daarvoor
bestemde vakje in de kast gelegd bij thuiswedstrijden en de wedstrijduitslag per sms naar Bart
Dumortier verzonden (GSM: +32 475 78 11 01).
De P.A./tafelofficieel vult tijdig het wedstrijdblad in of zorgt ervoor dat dit gebeurd ook door de
tegenstrever.
De P.A. wijst de supporters op hun plichten.
De P.A./tafelofficieel zorgt bij thuiswedstrijden voor flessen water voor de ploegen zowel de
eigen ploeg als de bezoekende.
De P.A./tafelofficieel zorgt er mede voor dat de spelers alle lege flessen opruimen na hun
wedstrijd.
De P.A. zorgt ervoor dat nieuwe leden en hun ouders zich thuis voelen in de club.
De P.A. zorgt er voor dat alle spelers mee kunnen vertrekken op verplaatsing en dat deze spelers
ook terug aan de sporthal worden afgezet.
De P.A. zorgt ervoor dat info, kaarten, … uitgedeeld worden aan de ploeg en indien nodig
terugopgehaald.
De P.A. zorgt ervoor dat de score van elke match op de website wordt geplaatst & liefst met een
verslagje erbij. Later volgt hier een mini-handleiding voor!
De P.A. zorgt vervoor dat de bardienst op zondag in zijn toegewezen weken, vlot worden
ingevuld. Hij/zij verstrekt de nodige informatie aan de ouders ivm het reilen en zeilen van de bar.

