
Leeftijden 

Aangezien Unitas’28 onder de noemer van de KNVB speelt hebben we de 
leeftijdsgroepen zoals deze door de KNVB zijn vastgesteld. 

Leeftijdsgroep seizoen 2022/2023 
geb. in. 

Voorheen 

Onder 19 2004 A-pupillen (tweede jaar) 

Onder 18 2005 A-pupillen (eerste jaar) 

Onder 17 2006 B-pupillen (tweede jaar) 

Onder 16 2007 B-pupillen (eerste jaar) 

Onder 15 2008 C-pupillen (tweede jaar) 

Onder 14 2009 C-pupillen (eerste jaar) 

Onder 13 2010 D-pupillen (tweede jaar) 

Onder 12 2011 D-pupillen (eerste jaar) 

Onder 11 2012 E-pupillen (tweede jaar) 

Onder 10 2013 E-pupillen (eerste jaar) 

Onder 9 
2014 F-pupillen (tweede jaar) 

Onder 8 
2015 F-pupillen (eerste jaar) 

Onder 7 
2016 Minipupillen 

  

Iemand die op 1 januari de leeftijd voor een bewuste leeftijd categorie heeft, zal 
vanaf september in die leeftijdscategorie uitkomen. In het belang van Unitas’28 kan 
hiervan afgeweken worden door iemand in een oudere of jongere leeftijdscategorie 
te laten spelen. Dit in verband met het aanbod van leden. 

  

Unitas’28 hanteert daarnaast ook nog de zogenaamde Mini Pupillen (MP). Dit zijn 
pupillen die ouder zijn dan 5 jaar, maar nog geen 7 jaar zijn. Voor deze kinderen is er 
een wekelijkse training en spelen zij in de 4 tegen 4 competitie. (bij voldoende 
deelname) 

  

Indeling teams 

Unitas’28 zal alle gemaakte teams aanmelden bij de KNVB. Dit houdt dan in dat ze 
door de KNVB ingedeeld worden in een competitie. 

Unitas’28 heeft 4 jeugd coördinators. 

Deze jeugd coördinatoren bepalen in overleg met trainers/leiders en een technische 
commissie lid (TC), de teamindeling van alle kinderen. 



  

Contributie 

Voor het seizoen 2022-2023 gelden de volgende contributiebedragen: 

 
Senioren  voor 1 juli 2004   € 180,00 
 
Junioren  1 juli 2004 t/m 30 juni 2012 € 110,00 
 
Pupillen                   1 juli 2012 t/m 30 juni 2016 € 85,00 
 
Mini pupillen            na 30 juni 2016   € 63,00 
 
Steunende leden      € 35,00 

 

Peildatum voor de berekening van de contributie bedragen is: 1 juli 

  

Tevens is afgesproken dat de verschuldigde contributiebedragen uiterlijk 15 
september voldaan dienen te zijn. Indien dit niet het geval, is de desbetreffende 
speler niet gerechtigd te trainen en wedstrijden te spelen. 

Bij aanmelding na de winterstop zal het contributie bedrag gehalveerd worden. 

 


