FluitSwap
Iedereen loopt er wel eens tegenaan. Ingedeeld om te fluiten maar je kunt (of wil) niet en je kan
geen vervanging vinden. Vaak ben je wel bereid om er een chocoladetaart voor te bakken of een
kratje bier te halen als beloning. Nu kan je de persoon gemakkelijker vinden die bereid is om je
fluitbeurt over te nemen! De regels staan in dit document om het eerlijk en betrouwbaar te laten.
Lijkt het jou nou leuk om op de toch al verloren zondag een wedstrijdje te fluiten, meld dit dan bij de
wedstrijdsecretaris via wedstrijdsecretaris@shcscoop.nl.
Fluit reglement:
Vervanging:
•
•

Je bent zelf ten alle tijden verantwoordelijk voor je fluitbeurt. Indien je verhinderd bent
moet je dus ook zelf vervanging zoeken.
Indien je bij verhindering een vervanger hebt gevonden moet de vervanger dit mailen naar
de wedstrijdsecretaris om te bevestigen dat hij/zij de fluitbeurt overneemt. Hierdoor is de
verantwoordelijkheid van de fluitbeurt overdragen naar de nieuwe fluiter.

FluitSwap:
•

•

•

•

De fluitswap is een hulpmiddel voor het zoeken van vervanging. Hierop staan mensen die
interesse hebben om vaker te fluiten tegenover een vergoeding. Het is voor de mensen op
de fluitswap dus geen verplichting om jouw fluitbeurt over te nemen!
De vergoeding voor het overnemen van een fluitbeurt wordt onderling geregeld. S.H.C.
Scoop staat hier dus volledig buiten. De richtlijn voor deze vergoeding is 15 euro per
fluitbeurt. Deze dient van tevoren betaald te worden.
Indien je gebruik wilt maken van de fluitswap reageer je op de mail die je krijgt als je
ingedeeld bent om te fluiten. Hierin meld je al de vergoeding die je bereidt bent om te
betalen.
Indien je via de fluitswap geen vervanger hebt kunnen vinden betekent dat jij nog steeds zelf
verantwoordelijk bent voor je fluitbeurt. Het bestuur kan dus nooit verantwoordelijk worden
gesteld voor jouw fluitbeurt.

Niet komen opdagen:
•
•

Op het niet komen opdagen voor een fluitbeurt staat een boete van 20 euro.
Naast deze boete zal je op de eerstvolgende mogelijkheid opnieuw ingedeeld worden om te
fluiten.
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