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Inleiding 
VDZ is een familievereniging die open staat voor iedereen die op sportieve wijze in 
verenigingsverband de voetbalsport wil bedrijven. VDZ kent een sterke ledengroei. Daardoor 
komen de grenzen in zicht van de organisatie (kaderleden, commissies), accommodatie 
(speelvelden, trainingsvelden, kleedkamers) en begeleiders (trainers, leiders, clubscheidsrechter). 
De vereniging raakt overbelast en komt velden, ruimte en kaderleden te kort. VDZ heeft daarom 
noodgedwongen gekozen voor het instellen van een toegangsbeleid om een gecontroleerde en 
kwalitatieve ledengroei mogelijk te maken. Dit is een belangrijk uitgangspunt in het beleidsplan. 
VDZ heeft ook het recht om aan de toelating van (nieuwe) leden voorwaarden te stellen. 
 
Uitgangspunten 
Het toelatingsbeleid is een aanvulling op de statuten en het huishoudelijk reglement. Daarin staat 
dat natuurlijke personen pas lid van VDZ zijn, als ze als lid door het bestuur zijn toegelaten. Het 
toelatingsbeleid is opgesteld door het bestuur en goedgekeurd door de Algemene 
ledenvergadering.  
 
Voorwaarden lidmaatschap 
Om lid te kunnen worden van VDZ moeten zowel het kandidaat lid als de vereniging aan een 
aantal toelatingsvoorwaarden voldoen. 
 
Om lid te kunnen worden van VDZ moet het kandidaat lid aan de volgende toelatingsvoorwaarden 
voldoen:  
- Men is vijf jaar of ouder op datum van aanmelding (jeugdleden moeten minimaal vijf jaar zijn). 
- Men levert een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier in waarmee men 

akkoord gaat met de statuten en reglementen van VDZ zoals onder andere het huishoudelijk 
reglement, gedragscode, tuchtreglement, contributiebeleid, vrijwilligersregeling en 
toelatingsbeleid. Voor personen jonger dan 18 jaar moet het aanmeldingsformulier getekend 
zijn door de wettelijke vertegenwoordigers. 

- Men moet door de KNVB als lid van de KNVB geaccepteerd worden. VDZ is statutair verplicht 
om leden ook als lid van de KNVB aan te melden. 

- Men staat niet op een “zwarte lijst” van de KNVB of andere sport- en voetbalbonden zoals de 
Arnhemse Sportfederatie (ASF) en Arnhemse Voetbalfederatie (AVF). 

- Men heeft, voor zover van toepassing, een volledig ingevuld en door het bestuur van de 
huidige voetbalvereniging ondertekend inschrijfformulier ten teken dat men aan alle 
verenigingsverplichtingen bij de huidige voetbalvereniging voldaan heeft. 

- Men is, voor zover van toepassing, van onbesproken gedrag wat blijkt uit een positief advies 
van het bestuur van de huidige vereniging over de houding, gedrag, normen en waarden van 
het kandidaat lid, en/of zijn ouders/verzorgers in geval het een jeugdlid betreft, met betrekking 
tot het lid zijn van een vereniging. 

- Men is, voor zover van toepassing, als wettelijke vertegenwoordiger en ouder/verzorger bereid 
hand- en spandiensten te verrichten rondom de wedstrijden van hun kind. Denk aan het om 
toerbeurten vervoeren van spelers, wassen van voetbalkleding of fungeren als begeleider. 

- Men is bereid om eenmalig € 15,- aanmeldingskosten te betalen, te voldoen via automatische 
incasso indien men toegelaten wordt als lid van VDZ.  

 
Om lid te kunnen worden van VDZ moet VDZ aan de volgende toelatingsvoorwaarden voldoen:  
- VDZ heeft voldoende plaatsingsmogelijkheden in de van toepassing zijnde ledencategorie, 

leeftijdscategorie of het gewenste selectie- of recreatie-elftal. 
- VDZ heeft voldoende mogelijkheden en ruimte qua organisatie, accommodatie en begeleiding 

om het kandidaat lid en/of een geheel nieuw team van leden te kunnen laten voetballen en 
goed van dienst te kunnen zijn. 

 
Pas als aan al deze toelatingsvoorwaarden voldaan is, kan het bestuur besluiten om een kandidaat 
lid als lid van VDZ toe te laten. 
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Beoordelen aanmelding lidmaatschap 
Het bestuur beoordeelt de aanmeldingen van kandidaat seniorenleden. De jeugdcommissie 
beoordeelt de aanmeldingen van kandidaat jeugdleden, onder eindverantwoordelijkheid van het 
bestuur. Het bestuur en jeugdcommissie bepalen als enige of het kandidaat lid én VDZ tezamen 
aan alle toelatingsvoorwaarden voldoen om het kandidaat lid als lid tot de vereniging toe te laten.  
 
Hierbij kunnen de volgende situaties zich voordoen: 
1. Het kandidaat lid voldoet niet aan de toelatingsvoorwaarden; het kandidaat lid wordt niet als lid 

toegelaten tot VDZ.  
2. Het kandidaat lid voldoet aan de toelatingsvoorwaarden, maar VDZ voldoet niet aan de 

toelatingsvoorwaarden; het kandidaat lid wordt nog niet als lid van VDZ toegelaten, maar op 
een wachtlijst geplaatst. 

3. Het kandidaat lid en VDZ voldoen beide aan alle toelatingsvoorwaarden; het kandidaat lid 
wordt toegelaten tot VDZ. 

  
Ad. 1. Kandidaat lid wordt niet toegelaten 
Als het kandidaat lid niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoet, wordt betrokkene niet toegelaten 
tot de vereniging. Men wordt hierover binnen 6 weken na het indienen van het 
aanmeldingsformulier geïnformeerd onder vermelding van de reden van niet-toelating.   
 
Ingeval van niet-toelating kan onder bepaalde voorwaarden en op verzoek van betrokkene, de 
eerstvolgende Algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten. Hiertoe dient het 
kandidaat lid een schriftelijk verzoek in te dienen bij de secretaris van VDZ. 
 
Ad. 2. Kandidaat lid wordt nog niet toegelaten en op de wachtlijst geplaatst 
Als het kandidaat lid aan de toelatingsvoorwaarden voldoet, maar VDZ (nog) niet, dan wordt 
betrokkene niet toegelaten tot de vereniging, maar op een wachtlijst geplaatst. Men wordt hierover 
binnen 6 weken na het indienen van het aanmeldingsformulier geïnformeerd.   
 
Op het moment dat VDZ aan alle toelatingsvoorwaarden voldoet, wordt betrokkene alsnog 
toegelaten tot lid van VDZ en wordt men hierover geïnformeerd. Zolang het kandidaat lid op de 
wachtlijst staat, is men geen lid en kan men niet deelnemen aan wedstrijden, trainingen of andere 
verenigingactiviteiten.  
 
Ad. 3. Kandidaat lid wordt toegelaten 
Als het kandidaat lid én VDZ aan alle toelatingsvoorwaarden voldoen, wordt betrokkene toegelaten 
tot de vereniging. Men wordt hierover binnen 6 weken na het indienen van het 
aanmeldingsformulier geïnformeerd.   
 
Intakegesprek met kandidaat lid en/of ouders/verzorgers 
Het is mogelijk dat het bestuur of de jeugdcommissie het kandidaat lid, al dan niet samen met de 
ouders/verzorgers in geval van een kandidaat jeugdlid, uitnodigt voor een intakegesprek als 
onderdeel van de aanmeldingsprocedure. Tijdens het intakegesprek komen onderwerpen aan de 
orde als de identiteit, doelstellingen, gedragscode en vrijwilligersbeleid van VDZ en de 
verwachtingen en bereidheid tot meewerken van kandidaat leden en/of ouders/verzorgers.    
 
Gezinsregeling kandidaat jeugdleden 
Door VDZ wordt als algemene toelatingsregel gehanteerd dat als er al een kind van een gezin 
jeugdlid is van VDZ, de volgende kinderen van dat gezin in principe ook worden toegelaten als lid.  
 
Ingangsdatum lidmaatschap 
De ingangsdatum van het lidmaatschap is de datum waarop betrokkene door het bestuur als lid 
van VDZ wordt toegelaten. Vanaf die ingangsdatum gelden alle rechten en plichten voor het 
betrokken lid en/of de ouders/verzorgers in geval het een jeugdlid betreft. Vanaf de ingangsdatum 
kan men deelnemen aan wedstrijden, trainingen en andere verenigingsactiviteiten.  
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Periodieke toelating en start nieuwe leden 
VDZ kan er met name bij de jeugd voor kiezen om kandidaat leden slechts enkele keren per 
voetbalseizoen aan te nemen en te laten instromen. Bijvoorbeeld alleen aan het begin van en 
halverwege het voetbalseizoen. Een en ander afhankelijk van de competitieprogramma’s van de 
KNVB en de trainingsschema’s van VDZ.  
 
Door te kiezen voor een periodieke toelating kan de ledengroei op een zorgvuldige wijze 
plaatsvinden. De periode dat een kandidaat lid op de wachtlijst staat bedraagt normaal gesproken 
maximaal een half voetbalseizoen. Uitzonderingen hierop zijn echter zeker mogelijk, dit ter 
bepaling door het bestuur of jeugdcommissie. Ook bestaat de mogelijkheid dat de ledengroei zo 
sterk blijft dat VDZ gedwongen is om een ledenstop (permanente wachtlijst) af te kondigen. 
 
Tussentijdse toelating en start nieuwe leden 
Het is mogelijk dat een kandidaat lid tussentijds door het bestuur of jeugdcommissie als lid van 
VDZ wordt toegelaten, namelijk op het moment dat er:  
- Een tekort is aan leden in een bepaalde ledencategorie, leeftijdscategorie of het gewenste 

selectie- of recreatie-elftal en... 
- Er voldoende mogelijkheden en ruimte zijn qua organisatie, accommodatie en begeleiding om 

het kandidaat lid en/of een geheel nieuw team van leden per direct te kunnen laten voetballen 
en per direct goed van dienst te kunnen zijn. 

 
Startgesprek met team of elftal 
Het is mogelijk dat het bestuur of de jeugdcommissie alle leden van een team of elftal, en/of de 
ouders/verzorgers in geval het jeugdleden betreft, bijeenroept om de start van een nieuw team of 
elftal samen door te spreken. Tijdens dit startgesprek komen onderwerpen aan de orde als de 
gedragscode en de organisatie rondom wedstrijden en de medewerking van leden en/of 
ouders/verzorgers daarbij. VDZ start pas met een nieuw team of elftal als aan alle organisatorische 
voorwaarden voldaan is, waaronder voldoende bereidheid tot medewerking van leden en/of 
ouders/verzorgers. Dit ter bepaling door het bestuur of de jeugdcommissie.    
 
 
VDZ Bestuur, Maart 2007. 
 


