PROTOCOL TEAMINDELINGEN
Omdat er ieder seizoen veel onduidelijkheden zijn over “voorlopige” teamindelingen en tussentijdse
herindelingen dient dit stappenplan als leidraad voor trainers met daarbij opgemerkt dat er altijd
uitzonderingen kunnen zijn op het gestelde.
•

In april gaan de HT, HL bovenbouw en Coördinatoren onderbouw met de trainers in potlood
een voorzichtige opzet maken voor het nieuwe seizoen. TJC kan daar gevraagd en
ongevraagd bij aansluiten. Het gaat hier om het ledenbestand van dat moment in de
wetenschap dat er nog aan- en afmeldingen kunnen komen.

•

We gaan in beginsel uit van het principe dat iedereen in zijn eigen leeftijdsgroep gaat spelen.

•

Dispensatie is pas onderwerp van gesprek op het eind van de rit om teams te
complementeren. Dit gaat altijd in overleg met de TJC.

•

In mei komt de “voorlopige” indeling tot stand en wordt gepubliceerd op de website, dit is
een momentopname en daar komen zeker nog wijzigingen op i.v.m. aan- en afmeldingen.
Benadruk dit dus ook goed naar de spelers en ouders.

•

In de onder- en bovenbouw wordt bij 4 teams een zo goed mogelijk 1e en 2e team
geformeerd met als doelstelling zo hoog mogelijk te spelen. 1e team hoofdklasse/1e klasse.
2e team 2e klasse. Bij 3 teams komt er een zo goed mogelijk 1e team met dezelfde
doelstelling. De overige teams worden gezien als breedtesport en worden ook als zodanig
ingedeeld en daar staat plezier voorop.

•

Voordat de teamindeling gepubliceerd word gaat deze altijd langs de TJC en jeugdvoorzitter.
Als deze goedkeuring hebben gegeven gaat de indeling pas de wereld in.

•

Bij de start van het seizoen wordt de indeling definitief met als opmerking dat nieuwe leden
altijd welkom zijn en dat er dus bij de start van het seizoen en na de 1e fase nog wijzigingen
kunnen optreden in de teamsamenstelling. Dit geldt voornamelijk bij de jongste jeugd waar
tijdens het seizoen nog veel aanmeldingen komen. Tevens kunnen er dan nog nieuwe teams
worden ingeschreven.

•

De ideale situatie voor de O8 t/m O10 is 8 spelers per team met een max van 10 spelers. De
“extra” spelers zijn eventueel betrokken bij de herindeling bij het inschrijven van een nieuw
team. Vertel dit dus ook bij de indeling dat er mogelijk nog wat geschoven kan worden.

•

De ideale situatie voor de O11 t/m O12 is 10 spelers per team met een max van 12 spelers.
De “extra” spelers zijn eventueel betrokken bij de herindeling bij het inschrijven van een
nieuw team. Vertel dit dus ook bij de indeling dat er mogelijk nog wat geschoven kan
worden.

•

De ideale situatie voor de O13 en ouder is 14 spelers per team met een max van 16 spelers.
De “extra” spelers zijn eventueel betrokken bij de herindeling bij het inschrijven van een
nieuw team. Vertel dit dus ook bij de indeling dat er mogelijk nog wat geschoven kan worden

•

Inschrijven van nieuwe teams gaat altijd via de TJC en verplaatsen van spelers naar andere
teams ook. Dit wordt te allen tijde in een persoonlijk gesprek met ouders gecommuniceerd.

•

Als een team compleet is en wordt aangevuld met een nieuw lid is het belangrijk om uit te
leggen dat het hier een tijdelijke oplossing betreft. Bij inschrijving nieuw team gaat deze
speler dan ook verplaatst worden. Als er geen plaats is voor nieuwe spelers kan de speler wel
meetrainen in afwachting van inschrijving nieuw team.

•

Ieder seizoen wordt er in overleg met TJC bekeken of we teams inschrijven in de even
competities. In de oneven competities staat bij de selecties presteren voorop. In de even
competities is er over het algemeen ruimte voor breedtesport. Dit is afhankelijk van
spelersaantallen van het betreffende seizoen.

