
BIJLAGE 7: PROCEDURE SPELERS VAN 

BUITENAF   

KH  SEIZOEN 2018 - 2019 

Procedure rondom  nieuwe seniorenspelers 

Breedteteams: ( alle niet selectieteams) 

Voor het seizoen 2018-2019 is de procedure als volgt: 

1. Nieuwe leden melden zich aan via de ledenadministatie. 

2. Indien het een speler betreft waar overschrijving voor nodig is loopt de coördinatie hiervan 

via commissie lagere senioren die samen met secretaris zorg draagt voor foto en overdracht 

naar wedstrijdsecretariaat. 

3. Indien een speler gedurende het seizoen wil instromen bepaalt de coördinator wanneer en 

waar de speler instroomt. Wanneer een speler voor de winterstop instroomt is het streven 

hem/haar wel na de winterstop in te delen in een team. 

Selectieteams : 

Voor het seizoen 2018-2019 is de procedure als volgt: 

Indien een speler van een andere vereniging aangeeft ambitie te hebben voor een selectie team 

gelden de volgende afspraken. 

1 De speler meldt zich bij de TC. 

2 Speler heeft dan een gesprek s amen met een afgevaardigde van de TC, Bestuurslid 

Voetbalzaken en eventueel de hoofdtrainer waarin speler zijn ambities uitspreekt en zijn 

reden waarom hij bij BV wilt voetballen. 

3 Indien de TC  van mening is dat deze speler niet past binnen BV zal dat met de speler worden 

besproken. Evt. kan informatie worden in gewonnen worden bij vorige club.   

4 Indien de speler het traject dan verder in gaat gelden er de volgende regels: 

- Na overleg met de hoofdtrainer kan de speler meetrainen in een n.o.t.k. frequentie. 

- Bij gelijke kwaliteiten heeft bestaande speler van BV voorrang op een plaats in de  

              selectie. 

-        Indien blijkt dat de speler niet in aanmerking komt voor de selectie wordt hem dat 

       uiterlijk 10 juni medegedeeld.  

5 Indien de speler wel de kwaliteiten heeft en de eerdere stappen zorgvuldig zijn doorlopen is 

hij welkom als lid van BV en zal dan ook zodanig worden behandeld. 

6 Spelers worden niet benaderd door trainers en indien spelers worden benaderd door BV zijn 

hier reeds procedures voor vastgesteld.. 
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Procedure rondom aanmelding nieuwe jeugdspelers 

Breedteteams: 

Voor het seizoen 2018-2019 is de procedure als volgt: 

4. Nieuwe leden melden zich aan via de ledenadministatie. 

5. Via de afdelingscoördinator en daarna de ledenadminstratie volgt er een check met de of er 

plaats is in de betreffende afdeling. 

6. Indien het een speler betreft waar overschrijving voor nodig is loopt de coördinatie hiervan 

via de coördinator die samen met secretaris zorg draagt voor foto en overdracht naar  

wedstrijdsecretariaat. 

7. Indien een speler gedurende het seizoen wil instromen bepaalt de coördinator wanneer en 

waar de speler instroomt. Wanneer een speler voor de winterstop instroomt is het streven 

hem/haar wel na de winterstop in te delen in een team. 

 

Selectieteams ( JO19 – JO13 afdeling): 

Voor het seizoen 2018-2019 is de procedure als volgt: 

Indien een speler van  een andere vereniging aangeeft ambitie te hebben voor een selectie team 

gelden de volgende afspraken. 

7 De speler meldt zich uiterlijk 10 mei bij het Bestuurslid Voetbal Zaken 

8 Deze heeft dan een gesprek s amen met de afdelingscoördinator en TC waarin speler zijn 

ambities uitspreekt en zijn reden waarom hij bij BV wilt voetballen. 

9 Indien de BVZ van mening is dat deze speler niet past binnen BV zal dat met de speler 

worden besproken. Evt. kan informatie worden ingewonnen worden bij vorige club.   

10 Indien de speler het traject dan verder in gaat gelden er de volgende regels: 

- Voor de 1e selectietraining of wedstrijd dient het overschrijvingsformulier in bezit van  

              BV te zijn. 

- Bij gelijke kwaliteiten heeft bestaande speler van BV voorrang op een plaats in de  

              selectie. 

-        Indien blijkt dat de speler niet in aanmerking komt voor de selectie wordt hem dat 

       uiterlijk 10 juni medegedeeld.  

11 Indien de speler wel de kwaliteiten heeft en de eerdere stappen zorgvuldig zijn doorlopen is 

hij welkom als lid van BV en zal dan ook zodanig worden behandeld. 

12 Indien een speler zich na 10 mei aanmeldt is hij in principe niet meer plaatsbaar in een 

selectie team. Uitzonderingen zoals BV spelers van een BVO of andere specifieke gevallen 

worden eerst in de jeugdcommissie besproken. 

 

Bij de pupillen (JO7 t/m JO12) kunnen spelers zich continue aanmelden en wordt in de normale 

indelingsprocedure bepaald waar deze speler geplaatst kan worden.  


