
Procedure inzake afgelastingen 

 
Onderstaande procedure heeft betrekking op het afgelasten van wedstrijden i.v.m. 
weersomstandigheden en de staat van de velden van SC Leeuwen.  
 
Let op:  Jeugdleiders kunnen nooit op eigen titel een wedstrijd afgelasten. Een eventueel 
verzoek van hun hiertoe zal altijd via , Rob Roza, dienen te geschieden. (bij diens afwezigheid 
Thijs Verstegen). 

F teams, D en E teams: 
Vrijdagavond: 
 
Indien er op vrijdagavond duidelijkheid kan worden verschaft over het afgelasten dan worden de 
betreffende teams op vrijdagavond al ingelicht via de leiders.  
Dit besluit wordt door de coördinator onderhoud Leon van Soest in overleg met Rob Roza genomen. 
Bij afwezigheid van Leon zal Thijs Verstegen zijn plek innemen. Vervolgens wordt door Rob Roza (en 
bij diens afwezigheid  Thijs Verstegen) Peter van Avesaath geïnformeerd. Peter van Avesaath zal 
vervolgens de betreffende jeugdleiders van SC Leeuwen en de bezoekende teams informeren.  
 
Peter van Avesaath (en bij diens afwezigheid Thijs Verstegen) zal Maurice Wolters direct verzoeken 
de afgelastingen op onze site www.scleeuwen.nl  te plaatsten. De melding moet uiterlijk om 20:00 uur 
op onze site staan. 
 

Zaterdagochtend: 
Indien er pas in de nacht of ochtend van vrijdag op zaterdag een situatie ontstaat waardoor de 
wedstrijden alsnog afgelast worden dan dient dit zaterdagochtend vóór 08:00 gecommuniceerd te zijn.  
Dit besluit wordt door de coördinator onderhoud Leon van Soest in overleg met Rob Roza genomen. 
Bij afwezigheid van Leon zal Thijs Verstegen zijn plek innemen. Vervolgens wordt door Rob Roza (en 
bij diens afwezigheid  Thijs Verstegen) Peter van Avesaath geïnformeerd. Peter van Avesaath zal 
vervolgens de betreffende jeugdleiders van SC Leeuwen en de bezoekende teams informeren.  
 
Peter van Avesaath (en bij diens afwezigheid Thijs Verstegen) zal Maurice Wolters direct verzoeken 
de afgelastingen op onze site www.scleeuwen.nl  te plaatsten. De melding moet uiterlijk om 09:00 uur 
op onze site staan. 

Overige Teams: 
Wordt uitsluitend bepaalt door de KNVB en/of consul. 

Senioren teams: 
 
Wordt uitsluitend bepaald door de KNVB en/of consul. 

Ouders en spelers: 
 
Hou altijd teletekstpagina 603 Zuid 2 in de gaten en onze website www.scleeuwen.nl 
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