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BELEID T.A.V. SPELERS VAN BUITEN HANDEL 
 
 
 
Uitgangspunten(streven naar een club die leeft en blijft leven in het dorp): 

 De vereniging wil voetballen met een herkenbare A-selectie, dat wil zeggen een 
selectie bestaande uit zoveel mogelijk Handelse voetballers 

 Handelse jeugdspelers moeten zich op niveau kunnen ontwikkelen, zodat er voldoende 
doorstroming is naar de senioren en in het bijzonder naar de A-selectie 

 Bij een gewenste aanvulling op een bepaalde positie wordt eerst gekeken naar eigen 
(jeugd)spelers 

 Door VV Handel worden zelf geen spelers van buiten Handel benaderd. 
 
Wat houdt zoveel mogelijk Handelse voetballers in: 

 Voetballers, die woonachtig zijn in Handel 
en/of 

 Voetballers, die de Handelse jeugdopleiding (gedeeltelijk) doorlopen hebben.  
 
Wanneer wordt een buiten dorpse speler gezien als Handelse voetballer: 

 Na 5 jaar onafgebroken bij Handel te hebben gevoetbald, wordt een buiten dorpse speler 
gekenmerkt als Handelse speler. 

 
Met hoeveel niet Handelse jongens is een A-selectie nog herkenbaar: 

 Het aantal niet Handelse spelers in de A-selectie(1
e
 en 2

e
 elftal) mag maximaal 7 bedragen. 

 
Procedure bij aanmelding van jongens buiten Handel voor de A-selectie: 

 Speler meldt zich bij de secretaris van VV Handel 

 DB en TC worden geïnformeerd door de secretaris 

 TC overlegt of betreffende speler eventueel geschikt is voor de A-selectie.  
(In deze fase kan al gekeken worden voor welke positie de speler in aanmerking wil komen. 
Als er voor die positie al (een) kwalitatief goede speler(s) bij de vereniging is/zijn, dient dit 
gemeld worden aan de betreffende speler) 

 TC probeert, indien aan de orde, informatie in te winnen over betreffende speler 

 Na het gesprek adviseert de TC het DB waarna het DB de beslissing neemt of de 
betreffende speler uitgenodigd kan worden voor een gesprek 

 Zou betreffende speler een waardevolle aanvulling zijn, dan wordt hij uitgenodigd 
voor een gesprek met enkele leden van de TC en (eventueel) de hoofdtrainer. Bij dit 
gesprek wordt aan de speler medegedeeld wat het beleid van de vereniging is t.a.v. niet-
Handelse voetballers 

 Tevens wordt mede gedeeld, dat van elke selectiespeler inzet wordt verwacht, bij minimaal 2 
activiteiten per jaar. 

 TC koppelt het besluit terug naar de speler 
 
 
Het DB is te allen tijden en in voorkomende gevallen bevoegd om van de genoemde regels af te 
wijken indien zij daar redenen toe ziet.  
Als voorbeeld, maar niet gelimiteerd tot, valt te denken aan spelers met een sterke binding met 
Handel en/of onze vereniging.  
Een beslissing die afwijkt van de hier genoemde regels wordt, voor bekendmaking en 
uitvoering, gedeeld met de technische commissie en de staf van de A-selectie. 
 
 


