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Voorstel voor kostenvergoeding scheidsrechters
In de huidige reglementen is het niet toegestaan scheidsrechters een vergoeding te verstrekken. Het
bestuur wil voorstellen deze beperking op te heffen maar wil wel kaders stellen waarbinnen
vergoedingen kunnen worden verstrekt. Hiertoe formuleert zij het volgende voorstel welke tijdens
de ALV nader zal worden toegelicht, inclusief de betekenis van “Keurmerk”-wedstrijden:
1. De dagvergoeding voor de scheidsrechters:
€ 10 per dagdeel tijdens wedstrijden in NL (€ 5 voor jureren tijdens de opleiding,
behalve op opleidingsdagen)
€ 40 voor een ECC of < 23 wedstrijd mits er geen vergoeding vanuit de organisatie
wordt verstrekt.
€ 80 voor een WB en sat toernooien in buitenland mits er geen vergoeding vanuit de
organisatie wordt verstrekt.
De vergoeding van de reiskosten in Nederland volgens de nieuwe KNAS-norm.
Voor de wedstrijden in NL worden de vergoeding betaald door de toernooiorganisatie. Om
het keurmerk te verkrijgen zijn de vergoedingen en inzet-kwalificaties (punt 4) bindend.
2. Om het besef van het belang van de scheidsrechters in de verenigingen te vergroten stellen
we dat per 4 schermers op de KNAS-ranglijst een scheidsrechter van het niveau waarop de
schermers deelnemen aan toernooien. Indien een schermer participeert met 800+ punten,
scheidsrechter niveau 4 of 5, anders minimaal niveau 3, voor regionale wedstrijden minimaal
niveau 2.
In het seizoen 2016-2017 worden de verenigingen hierop actief aangesproken en voortgang
bijgehouden door de scheidsrechterscommissie (zie ook punt 3)
In de 2 seizoenen van 2016-2018 hebben zij de tijd om mensen op te laten leiden. Als zij niet
aan de norm voldoen kunnen alle aangemelde schermers niet deelnemen aan de keurmerk
toernooien.
3. Om goed inzicht te verkrijgen van de inzet (die voldoet aan regel 2) van scheidsrechters (die
voldoet aan regel 2) is een centrale registratie noodzakelijk. Het opzetten en beheer zal
geschieden in de scheidsrechterscommissie in samenwerking met de wedstrijdcommissie.
4. De inzet van scheidsrechters op toernooien hangt af van de aard van het toernooi.
a. club- en invitatie toernooien: geen eis
b. regionale toernooien met open inschrijving: niveau 1 en 2 onder begeleiding van
minimaal één 3 of hoger die ook de scheidsrechter briefing verzorgt.
c. landelijke toernooien: niveau 3 en hoger.
d. keurmerk toernooien: Alle scheidsrechters hebben licentie 3+ of 4+. Voor het seizoen
2016-2017 kan hierop dispensatie verleend worden door de wedstrijdcommissie.
e. NK senioren alleen niveau 4+ op de kwalificatiedag niveau 3+.
f. Overige NK’s: minimaal niveau 3 en er wordt een scheidsrechter 4+ als observer
ingezet.

