
Vergadering Ploegkapiteins

Woensdag 16 september 2015



10 Taken

1) Ontvangt en beheert de wedstrijdballen van 
zijn ploeg. 

Zorg ervoor dat er ook ballen zijn als jij niet 
meespeelt!

Er kan enkel
met plastieken
ballen gespeeld
worden!



10 Taken

2) Stelt in het begin van het seizoen en in 
samenspraak met zijn ploegmaten, een 
beurtrol op voor de te spelen matchen.

SPORTA B
Kenneth

Evi
Maarten

Simon
Koen

Week 1:  Evi
Maarten
Koen

Week 2:  Maarten
Kenneth
Simon



10 Taken

3) Controleert wekelijks met zijn ploegmaten of er 
geen problemen zijn voor de volgende wedstrijd. 

Indien nodig, contacteert hij eerst de opgegeven 
reserven en geeft de naam van de invaller aan de 
clubsecretaris door. 

Indien nog nodig, de clubsecretaris mee 
inschakelen om een invaller te zoeken minimum 
36 uur op voorhand! 

Secretaris Sporta:     Evi 0486/18.06.80

Secretaris VTTL:        Maarten    0486/60.81.81



10 Taken

4 a) Zorgt bij de thuismatchen dat het 
wedstrijdblad ingevuld wordt. 

4 b) Na controle ziet hij toe  dat het 
wedstrijdblad in frenoy(Sporta: 
http://tafeltennis.sporcrea.be/competitie/ , 
VTTL: http://competitie.vttl.be ) ingevoerd 
wordt,  

4 c) ENKEL SPORTA: de originelen naar het 
verbond doorgestuurd worden en de kopijen 
in de bus gedeponeerd worden. 

http://tafeltennis.sporcrea.be/competitie/
http://competitie.vttl.be/


10 Taken

4 a) Zorgt bij de thuismatchen dat het wedstrijdblad ingevuld 
wordt. 

Hoe vul ik een wedstrijdblad correct in?
- Sporta
- VTTL

Sporta uitzonderingen: 
VRIJE week (blad opsturen! WAARDE van de spelers = 1)
FORFAIT (blad opsturen!)

Vragen?



10 Taken

4 b) het wedstrijdblad in frenoy invoeren.

Sporta: http://tafeltennis.sporcrea.be/competitie/

VTTL:  http://competitie.vttl.be

http://tafeltennis.sporcrea.be/competitie/
http://competitie.vttl.be/


Wedstrijdblad ingeven online

1) 1x Registreren: via “Registratie”, volg de stappen.

2) Aanmelden via “Login”: gebruikersnaam en 
paswoord ingeven



Wedstrijdblad ingeven online

REGISTRATIERECHTEN WERDEN AANGEVRAAGD VOOR ALLE 
PLOEGKAPITEINS! GRAAG EEN SEINTJE BIJ DE SECRETARIS 
SPORTA (EVI) INDIEN JE VOOR ANDERE PLOEGMATEN OOK 
REGISTRATIERECHT WIL..



Wedstrijdblad ingeven online

3) Na de match: Ga naar tabblad RESULTATEN

4) Ga vervolgens aan de linkerkant bij ‘Type’ 
naar “Wedstrijdblad”.



Wedstrijdblad ingeven online

5) Klik vervolgens op de knop “Maken van 
detailresultaten voor deze wedstrijd”.

Opgelet: dit gaat enkel als je aangelogd bent, én de 
rechten van Sporta bezit.



Wedstrijdblad ingeven online

6) Vul nu de setstanden en namen correct in en 
sla op door op de diskette linksonder te 
klikken.



10 Taken

4 c) de originelen naar het verbond doorgestuurd worden 
en de kopijen in de bus gedeponeerd worden. 

SPORTA: Origineel blad gehandtekend opsturen 
naar Sporta, Boomgaardstraat 22 bus 50, 2600 
Berchem

Er liggen geadresseerde en gefrankeerde 
enveloppen klaar in de kleine schuiven achter de 
toog. Stem af met andere ploegkapiteins wie de 
enveloppe van jullie speelavond op de bus doet!



10 Taken

5) Ziet erop toe dat de kopijen van de 
wedstrijdbladen van de matchen op 
verplaatsing, ten laatste 2 weken na de match 
in de rode bus(aan de toog) gedeponeerd 
worden(ter controle bij aangerekende boetes).



10 Taken

6) Betaalt de opgelopen ploegboetes en 
verdeelt de kost onder de ploegmaten.

7) Stelt eveneens in het begin van het seizoen 
en ook in samenspraak met zijn ploegmaten 
een beurtrol op voor de te volbrengen 
bardiensten. De opgestelde beurtrol wordt zo 
snel mogelijk aan de barverantwoordelijke 
(jonas.bogemans@gmail.com ) doorgestuurd.

mailto:jonas.bogemans@gmail.com


10 Taken

8) Lost problemen ivm. de toogdiensten, wegens 
het onverwacht verhinderd zijn van een 
ploegmaat, binnen de ploeg op. Indien niet 
mogelijk contacteert hij een andere ploegkapitein 
om een bardienst van dag te ruilen, en verwittigd 
na omruiling terug jonas.bogemans@gmail.com .

9) Stuurt de herinneringsmails voor de 
toogdiensten door aan de ploegmaat die deze 
dienst volgens afspraak moet vervullen.

mailto:jonas.bogemans@gmail.com


10 Taken

En tot slot.. 

… zeker niet te vergeten!!!

10) Zorgt ervoor dat voorgaande taken bij 
afwezigheid door een ploegmaat 

overgenomen en uitgevoerd worden.



10 Taken

Vele handen maken het werk licht.

Als iedereen van de ploeg zijn steentje bijdraagt,

zijn deze taken slechts een kleine stap in de 
richting van een FANTASTISCH SEIZOEN!!!


