
Werkinstructie TFS formulier 

Voor aanvang van de eerste wedstrijd 

Voor aanvang van de eerste wedstrijd van de dag behoort de map uit de brievenbus in de 

kantine te worden gehaald. Hierin zitten de TFS formulieren van alle speeldagen van het desbetreffende 

weekend. Deze formulieren moeten bijeen gehouden worden. Op ieder formulier staan de volgende 

gegevens: 

1. De wedstrijden die op de desbetreffende dag worden gespeeld. 

2. De leden die een taak (tafelen/fluiten) moeten uitvoeren. 

3. De wedstrijden die gefloten worden door bondsscheidsrechters. 

Verder moet gecontroleerd worden of er consumptiebonnen (voor de bondsscheidsrechters) bijgevoegd zijn. 

Deze worden standaard bijgevoegd met een paperclip aan de bovenkant van het TFS formulier. 

Invullen aanwezigheid 

Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor het noteren van zijn aanwezigheid bij de wedstrijd waar hij gaat 

tafelen/fluiten. Het schema staat op https://www.lokomotief-rijswijk.nl/tfs-schema/ en je kunt jouw taak 

ook terugvinden in de NBB app op je telefoon.  

Ook als je een taak hebt overgenomen dien je dit aan te geven op het TFS formulier: 

1. Door een A te noteren, geef je aan dat je aanwezig bent geweest voor je taak. 

2. Door een V te noteren, geef je aan dat de ingeroosterde tafelaar/scheidsrechter afwezig is, en jij 

gevraagd bent als vervanger. Onderling ruilen is mogelijk, alhoewel de verantwoordelijk blijft liggen 

bij de ingeroosterde tafelaar/scheidsrechter. 

3. Door een N te noteren, geef je aan dat de ingeroosterde tafelaar/scheidsrechter niet kwam opdagen. 

Als vervanger krijg jij hier een vergoeding voor. 

Boetesysteem 

Om te waarborgen dat alle leden hun taken uitvoeren, heeft de vereniging een boetesysteem in het leven 

geroepen. Dit systeem ziet er als volgt uit: 

1. Eerste keer niet op komen dagen: €10 boete. 
2. Tweede keer niet op komen dagen: €15 boete + een wedstrijd schorsing. 
3. Derde keer niet op komen dagen: €15 boete + twee wedstrijden schorsing + intrekking borg. 
4. Vierde keer niet op komen dagen: beëindiging van het lidmaatschap. 

Bondsscheidsrechters 

Wanneer de wedstrijd onder leiding staat van bondsscheidsrechters, dan worden zij voorzien van twee 

consumptiebonnen per persoon (te gebruiken voor een drankje aan de bar). Scheidsrechters dienen deze 

bonnen vóór aanvang van hun wedstrijd te ontvangen van de personen die achter de tafel zitten. 

Na de laatste wedstrijd van de dag 

Na afloop van de laatste wedstrijd van de dag zijn de tafelaars er voor verantwoordelijk dat de map weer 

terecht komt in de brievenbus in de kantine. Als het goed is, hebben alle leden doorgegeven hun taak te 

hebben gedaan. Zodoende behoren er geen lege plekken in het formulier te staan. 
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