
Succesvol organiseren?
Zorg voor je officials!

Wie is de hoofdofficial op jouw evenement? Neem
contact met hem op en informeer of zij iets specifiek
nodig hebben op het vlak van nutsvoorzieningen,
ruimtes, veiligheid, materialen, parking ... 

Laat hen ook weten wie hun contactpersoon ter
plaatse zal zijn.

Informeer op voorhand
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Werk voor uw matchmaking met betrouwbare clubs. 
Bezorg uw eerste versie van de matchmaking ten laatste
vier weken voor uw event aan de hoofdofficial en zet hem
samen met de sporttechnisch manager britt@vkbmo.be bij
elke update steeds in cc. De matchmaking lever je steeds
aan in excel.

Matchmaking
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Ontvangst

Officials moeten een vrije doorgang hebben op
alle toegankelijke ruimtes van het evenement.
Vrij gebruik van de sanitaire voorzieningen valt
hier ook onder.

Vrije doorgang
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Zorg ervoor dat de medewerkers aan de entree
weten hoeveel officials er komen en waar zij hen
heen moeten sturen. Let op: een official in functie
mag zijn partner meenemen naar een evenement.
Voor de partner moet je enkel entree voorzien.

Aparte ruimtes voorzien
Voor de weging en dokterscontrole voorzie je elks een
aparte ruimte waar enkel officials, coaches en de
atleten toegang tot hebben. Beide starten en
eindigen op hetzelfde tijdstip. Zorg ervoor dat de
hoofdofficial weet waar de dokterscontrole
plaatsvindt. Zo kunnen zij de deelnemers meteen
doorsturen.
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Dopingcontrole
Voor de dopingcontrole voorzie je een apart lokaal
met sanitaire voorzieningen dat je op slot kan doen.
Voorzie hier ook gesloten flessen water.STAP
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De betaling voldoe je voor aanvang van het
evenement bij de hoofdofficial. Let op: sinds 1
september 2022 zijn nieuwe tarieven van
toepassing.

Betaling

Vermijd onveilige situaties en zorg voor
voldoende beveiliging. Het is verplicht om de
ring en officials af te schermen van het
publiek (ook van de VIP) door nadarhekken. 

Veiligheid

Voeding en drank
Een werkende mens heeft energie nodig. Voorzie
voldoende (non-alcoholische) dranken aan de ring.
Tijdens de pauze voorzie je een maaltijd voor elke
official. Het is aangeraden om een halal/vegetarische
optie te voorzien.

VKBMO staat voor u klaar
Organiseer je voor het eerst? Ontvang je graag
feedback op jouw matchmaking? Twijfel je of de
afstand tussen de officials en het publiek wel
voldoende is? Of heb je een andere vraag? 

Neem contact op met onze sporttechnisch manager
via britt@vkbmo.be zij helpt je graag mee op weg!


