Geachte G.C.,
Beste Bestuursleden,
Wij verwijzen naar de toelichting van het Bureau Arbitrage Antwerpen op de Algemene
Provinciale Vergadering van 11 juni te Aldhem, Grobbendonk.
Aan de hand van ontnuchterende cijfers hebben we toen aangetoond dat de dalende trend
van het aantal scheidsrechters in afzienbare tijd alarmerend gaat zijn: méér dan 25% van het
huidige scheidsrechtersartisanaal is +50 jaar en de probabiliteit dat zij binnen een 10-tal
jaren zullen stoppen is niet gering. Het is dus méér dan 5 voor 12 om gezamenlijk de handen
in elkaar te slaan, want met de verantwoordelijkheid naar elkaar door te schuiven geraken
we geen stap verder.
Om die reden start onze nieuwe rekruteringscampagne voor het komende seizoen 20162017 ook via sociale media. Mocht uw club onze facebookpagina die zich momenteel vooral
op rekrutering richt, nog niet hebben gedeeld, gelieve hierbij onze link te vinden:
https://www.facebook.com/Bureau-Arbitrage-Antwerpen-149353672144122/
Graag verzoeken we elke club om:
- OFWEL onze pagina te delen met uw leden
- OFWEL 1) bijgevoegde Inlichtingenfiche en 2) bijgevoegd promotiefilmpje "Word
Scheidsrechter" te posten op hun website: https://vimeo.com/170463860

Word scheidsrechter
vimeo.com
Film en edit : Medialism Regie : Joris Brys
Met dank aan : Sporta Tongerlo,KVC
Westerlo,Lawrence Visser,Paul Allaerts,Eddy
Snelders,Eric Van Meir,Benji De Ceulaer ...

Want laat het een duidelijke boodschap zijn: voor de clubs die niet voldoende aangesloten
scheidsrechters meer hebben, zijn we genoodzaakt om de tering naar de nering te zetten:
zij zullen het laatste aan bod komen voor de aanduidingen van hun jeugdwedstrijden.
Wij vertrouwen ten volle op jullie medewerking om zoveel mogelijk kandidaatscheidsrechters te kunnen bereiken die de "Beginnelingencursus Scheidsrechter" willen
volgen in Wommelgem of Tongerlo op zaterdag 17 september (+ 24 september en 1
oktober). Alle praktische informatie betreffende programma, formaliteiten, examen en
inschrijving vindt u terug in bijgevoegde Inlichtingenfiche.
Voor praktische vragen kan u ook steeds terecht bij Wilfried Rombouts van het Bureau
Arbitrage Antwerpen: wilfried.rombouts@gmail.com

Dank bij voorbaat,
Met vriendelijke groeten,
Namens Bureau Arbitrage Antwerpen
Vzt. Govaerts Jan

