Profiel werkgroep Wedstrijden en Kampioenschappen

De werkgroep Wedstrijden en Kampioenschappen is het aanspreekpunt voor alle zaken die te maken
hebben met de wedstrijden en kampioenschappen van de Regio Noord-Holland.
De werkgroep Wedstrijden en Kampioenschappen is het aanspreekpunt voor de sportaanbieders die
wedstrijden organiseren in de Regio Noord-Holland. Een wedstrijdjaar loopt van 1 januari tot en met
31 december. Een keer per jaar zal de wedstrijdkalender worden opgemaakt.
De werkgroep zal zich zichtbaar opstellen binnen de regio. Zij zorgt ervoor dat het format die de
KNHS opstelt bij de sportaanbieders wordt geleverd met een duidelijke invulinstructie. Dit format zal
medio augustus naar de sportaanbieders worden gestuurd. De definitieve wedstrijdkalender zal
uiterlijk half oktober gereed moeten zijn. De sportaanbieders weten dat zijn voor specifieke vragen
over de wedstrijdkalender bij de werkgroep moeten zijn.
De werkgroep is het aanspreekpunt voor de KNHS afdeling Wedstrijdzaken. Vragen over aanvragen
etc. worden door de KNHS aan de werkgroep gesteld.
De werkgroep zal onder andere samen met het Regiobestuur de data voor de Indoor- en de
Outdoorkampioenschappen bepalen. De data zal voordat het format naar de sportaanbieders wordt
gestuurd vastgelegd moeten zijn.
De werkgroep Wedstrijden die te laat worden aangevraagd, of wedstrijden die niet zijn
uitgeschreven zullen aan de penningmeester worden doorgegeven. De penningmeester van de Regio
Noord-Holland zal zorgdragen voor de financiële afwikkeling.
De werkgroep kan in overleg treden met de sportaanbieders om te kijken of er een goede spreiding
van de wedstrijden over de regio kan worden bewerkstelligd. Dit om eventueel een overspannen
wedstrijdkalender te voorkomen.
De meeste druk voor de werkgroep Wedstrijdkalender zal liggen tussen augustus en half oktober.
Daartussen is het enkel het up-to-date houden van de wedstrijdkalender.
Eind derde kwartaal van elk jaar zal de werkgroep een activiteitenplan gaan uitwerken voor het
komende jaar en dit aanleveren bij de penningmeester van de Regio Noord-Holland. De
penningmeester van de Regio Noord-Holland zal dit tezamen met alle andere aanvragen van de
diverse werkgroepen gaan beoordelen en in zijn begroting voor het komende jaar hiervoor een
bedrag reserveren. Tevens zal er een planning worden uitgewerkt voor procedure voor het opmaken
van de wedstrijdkalender van het volgende jaar.
Aan het einde van het lopende jaar zal de werkgroep bij de penningmeester een overzicht
aanleveren waarin staat beschreven wat er van het budget is georganiseerd.
De werkgroep zal tijdens de Algemene Voorjaarsvergadering van de Regio een verslag uitbrengen
over de wedstrijden die verreden zijn, het proces en waar men zoal tegenaan is gelopen. Tijdens de
Algemene Najaarsvergadering zal de werkgroep hun plan presenteren voor het komende jaar.
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Een werkgroep zal uit meerdere personen bestaan. Een van de leden zal “voorzitter” van de
werkgroep zijn. Daarnaast kan een werkgroep ook voor bepaalde activiteiten met een andere
werkgroep samenwerken. Streven is dat de leden in de werkgroep uit de diverse delen van NoordHolland komen.
De werkgroep en het bestuur van de Regio zullen altijd in contact blijven zijn. Dat contact zal van
beide kanten geïnitieerd worden. Minimaal twee keer per jaar zal er een overleg zijn tussen
werkgroep en bestuur. Mochten er dringende zaken zijn dan kan dit ook vaker voorkomen.
Afwijkingen in procedures zal altijd in overleg met het Regiobestuur plaatsvinden.
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