
Protocol	  teamindeling	  najaarscompetitie	  BC	  Delft	  	  

Doel:	  

Dit	  document	  dient	  als	  handvat	  voor	  een	  helder	  verloop	  van	  het	  proces	  van	  de	  teamindeling	  van	  de	  
najaarscompetitie	  en	  is	  in	  overeenstemming	  met	  het	  beleid	  van	  de	  vereniging.	  

Uitgangspunten:	  

Ø Indeling	  wordt	  gebaseerd	  op:	  
1. (Verwachte)	  sterkte	  (resultaten	  afgelopen	  seizoen,	  rekening	  houdend	  met	  

teamsamenstelling	  en	  gespeelde	  onderdelen)	  
2. Input	  trainers	  (daarbij	  dient	  gedacht	  te	  worden	  aan	  verwachte	  progressie,	  evenwicht	  

in	  een	  team,	  etc.)	  
3. Aanwezigheid	  op	  trainingen	  en	  competitiewedstrijden	  
4. Aangegeven	  voorkeur	  spelers	  

Ø Alle	  leden	  die	  zich	  op	  tijd	  hebben	  aangemeld,	  worden	  ingedeeld,	  zover	  het	  aantal	  plaatsen	  
(tot	  een	  maximum	  van	  4	  dames	  en	  4	  heren	  per	  team)	  en	  het	  niveau	  dit	  toelaten.	  

Ø Niet-‐leden	  die	  zich	  op	  tijd	  hebben	  ingeschreven	  en	  leden	  die	  zich	  te	  laat	  hebben	  
ingeschreven,	  zullen	  worden	  ingedeeld,	  zover	  het	  aantal	  plaatsen	  (tot	  een	  maximum	  van	  3	  
dames	  en	  3	  heren	  per	  team)	  en	  het	  niveau	  dit	  toelaten.	  

Ø Binding	  met	  de	  vereniging	  kan	  als	  doorslaggevend	  argument	  gelden.	  

Planning:	  

• Begin	  januari	  wordt	  het	  inschrijfformulier	  door	  de	  TC	  uitgedeeld	  aan	  alle	  competitiespelers	  	  
en	  gemaild	  aan	  alle	  leden.	  

• Het	  ingevulde	  inschrijfformulier	  dient	  voor	  1	  februari	  bij	  de	  competitieleider	  ingeleverd	  te	  
worden.	  Te	  laat	  aangemelde	  leden	  en	  niet-‐leden	  kunnen,	  indien	  er	  geschikte	  open	  plekken	  
zijn,	  alsnog	  door	  de	  TC	  worden	  ingedeeld.	  

• De	  TC	  maakt	  een	  concept	  teamindeling	  en	  legt	  deze	  half	  februari	  voor	  aan	  de	  trainers.	  	  
• In	  de	  tweede	  helft	  van	  februari	  wordt	  in	  overleg	  met	  de	  trainers	  tot	  een	  voorlopige	  

teamindeling	  gekomen.	  
• Aangemelde	  personen	  rond	  knelpunten	  worden	  alvorens	  het	  naar	  buiten	  brengen	  van	  de	  

indeling	  persoonlijk	  benaderd	  en	  hun	  plaatsing	  zal	  toegelicht	  worden.	  
• De	  TC	  maakt	  de	  voorlopige	  teamindeling	  in	  de	  eerste	  week	  van	  maart	  per	  e-‐mail	  bekend.	  

Tevens	  zal	  de	  datum	  van	  de	  geplande	  toelichtingsavond	  vermeld	  worden.	  	  
• De	  TC	  plant	  een	  toelichtingsavond	  binnen	  14	  dagen	  na	  de	  bekendmaking	  van	  de	  voorlopige	  

indeling.	  Personen	  dienen	  zich	  per	  e-‐mail	  aan	  te	  melden	  voor	  deze	  toelichtingsavond.	  De	  
toelichtingsavond	  zal	  individueel	  zijn.	  

• Mocht	  er	  tijdens	  de	  toelichtingsavond	  geen	  overeenstemming	  bereikt	  worden,	  dan	  wenden	  
alle	  partijen	  zich	  binnen	  7	  dagen	  na	  de	  toelichtingsavond	  schriftelijk	  met	  standpunt	  en	  
argumenten	  tot	  het	  bestuur	  zonder	  VZ	  TC.	  Het	  bestuur	  zonder	  VZ	  TC,	  neemt	  vervolgens	  
binnen	  7	  dagen	  een	  definitieve	  beslissing.	  

• De	  TC	  maakt	  de	  definitieve	  teamindeling	  in	  april	  per	  e-‐mail	  bekend.	  


