
 

 

 

 

Leenbeleid Meidenteams V.V. Heerenveen  (versie 1, januari 2022) 

Het komt voor dat een jeugdteam niet genoeg speelsters heeft om een wedstrijd te spelen. Dat komt door 

blessures, schorsingen, afmeldingen of andere oorzaken. Hierdoor kan het nodig zijn om speelsters uit andere 

teams toe te voegen zodat er gespeeld kan worden met een volwaardig team. 

Uitgangspunten voor het lenen van speelsters bij V.V. Heerenveen zijn; 

- Het verenigingsbelang gaat boven het teambelang. Het teambelang gaat boven het belang van de 

individuele speler.  

- Trainers volgen het onderstaand beschreven beleid 

- Er kunnen spelers worden geleend als een elftal minder dan 13 (11-tal) of 8 (8-tal) spelers heeft. 

- Het verzoek om spelers te lenen wordt gericht aan de (hoofd)trainer/coach van het andere team, 

onder opgave van het aantal spelers en eventueel ook voor welke posities. Na overleg met de rest van 

de staf wordt hierop gereageerd.  

- Uitgangspunt is dat de geleende speler wel speeltijd krijgt. Tenzij anders is besproken. Voor recreatie 
teams is dit minimaal een helft. Een geleende speler heeft "recht" op deze speeltijd, tegelijkertijd mag 
er door ingeleende spelers geen situatie ontstaan dat eigen spelers van het team (veel) minder aan 
spelen toe komen. 

- De jeugdspeler volgt de beslissingen van de trainers/leider. 

- Iedere (hoofd)trainer/coach werkt in redelijkheid mee aan het afstaan van een of meerdere spelers 

wanneer daarom wordt verzocht. Medewerking is niet aangewezen indien (hoofd)trainer/coach zelf 

bij inwilliging van het verzoek een tekort aan spelers overhoudt (geen reserves meer heeft). Probeer 

ook af te wisselen met de spelers die je leent. 

- Spelers worden nooit rechtstreeks bevraagd door het verzoekende team! 

- Wanneer een team, met spelers van hetzelfde leeftijdsjaar of 1 jaar jonger dan het team met een 
spelerstekort, vrij is, dan is dat team in alle gevallen eerste keus om spelers uit te lenen, ongeacht of 
het een recreatief- of een selectieteam is. 

- Er wordt gewerkt volgens het volgende  “leenschema”. Dit schema wordt jaarlijks geactualiseerd na 

het vaststellen van de teams indelingen. 

TEAM 1e instantie  2e instantie  

MO17-1 MO15-1 MO17-2 

MO17-2 MO17-1 MO15-1 

MO15-1 MO17-1 MO17-2 

MO13-1 MO12-1 MO15-1 

MO12-1 MO13-1 JO10-6M 

 



 

 

Uitzondering:  

Voor het vragende team geldt wel dat er spelers uitgeleend dienen te worden die het niveau van het vragende 

team aankunnen.  

  

 

 

 


