Aannamebeleid Junioren Schaerweijde
Algemeen
De verwachting is dat het aantal aanmeldingen om bij Schaerweijde te gaan hockeyen de komende
jaren groter is dan het aantal jeugdleden dat geplaatst kan worden.
Om zo transparant mogelijk te zijn heeft Schaerweijde criteria opgesteld voor het plaatsen van
jeugdleden. Deze criteria zijn beschreven en staan op de website onder Lidmaatschap >
Aannamebeleid. Elk jaar wordt in april vastgesteld hoeveel jeugdleden van buitenaf aangenomen
kunnen worden per leeftijdscategorie inclusief Tophockey jeugd.
Voor Tophockey Jeugd geldt een separaat aannamebeleid, dit aannamebeleid staat ook op de
website onder Lidmaatschap > Aannamebeleid.
Aanmelden
Jaarlijks kunt u uw kind aanmelden tussen 1 en 30 april voor het volgende hockeyseizoen.
Aanmelden kan via de website: www.schaerweijde.nl > Hockey > Clubinfo > Lidmaatschap >
Inschrijven
Alleen aanmeldingen die in deze periode binnenkomen, worden in behandeling genomen.
Aanmeldingen die later binnenkomen worden op volgorde van binnenkomst behandeld en kunnen
alleen behandeld worden als er in de betreffende leeftijdscategorie nog plaatsingsmogelijkheden
zijn.
Junioren kunnen opgegeven worden voor het seizoen waarin zij op 1 oktober minimaal vijf jaar oud
zijn. Dit betekent voor het seizoen 2019 - 2020 dat kinderen op 1 oktober 2019 vijf jaar of ouder
moeten zijn (de peildatum is strikt 1 oktober). Aan het eind van dit artikel vindt u voor 2019-2020
een overzicht van de hockey leeftijdscategorieën gekoppeld aan geboortedata.
Op deze regel is één uitzondering: kinderen die tussen 1 oktober 2019 en 1 april 2020 vijf jaar
worden, kunnen in de maand januari 2020 aangemeld worden voor een tussentijdse instroomgroep
die start na de krokusvakantie. Er is een beperkte capaciteit voor deze groep, bij meer aanmeldingen
dan plaatsen, hanteert het bestuur criteria op basis waarvan deze allerjongste jeugdleden, de
zogenaamde “Funkeys”, geplaatst worden. Deze criteria vindt u verderop in dit artikel vermeld. Deze
kinderen blijven gezien hun leeftijd na instromen 1,5 jaar funkey.
Kinderen die op 1 oktober achttien jaar zijn vallen in de categorie (jonge) senioren.
Door het inschrijfformulier op de website in te vullen en het incasso formulier ondertekend te
retourneren verklaart u dat:
a.
b.
c.
d.

U het formulier naar waarheid en volledig heeft ingevuld;
U bereid bent om 2 bardiensten per seizoen te vervullen;
U bereid bent om een vrijwilligersfunctie bij Schaerweijde te vervullen;
U bereid bent om bij plaatsing vanaf een D-jeugdlid een scheidsrechterskaart te behalen
indien u deze nog niet bezit;
e. U akkoord gaat met de maatregel dat indien aan de punten b t/m d door ouders /
verzorgers geen invulling wordt gegeven en hierover geen overleg is gevoerd met het
bestuur dit zal leiden tot het einde van het lidmaatschap van het kind aan het einde van
het seizoen;

f.

U akkoord gaat met het Huishoudelijke Reglement en de richtlijnen Arbitrage (informatie
vindt u op onze website);
g. U kennis hebt genomen van het Aanname- en Opzeggingsbeleid zoals op de website
beschreven;
h. U toestemming hebt gegeven voor de automatische incasso van het lidmaatschap.
Plaatsing
Uiterlijk 15 juni krijgt u bericht of uw kind geplaatst is.
Schaerweijde hanteert geen wachtlijst. Indien plaatsing niet mogelijk is kan een jeugdlid zich een
volgend kalenderjaar tussen 1 april - 30 april weer aanmelden voor een volgend hockeyseizoen. Er
kunnen geen rechten ontleend worden aan eerdere aanmeldingen, afwijzingen of opzeggingen.
Beslissingen betreffende de aanname van jeugdleden wordt door het bestuur aan de hand van
vooraf vastgestelde criteria genomen, mits er plaats is in de categorie waartoe uw kind behoort.
De criteria zijn de volgende:
•
•
•
•
•
•
•
•

Woonachtig in Zeist, Den Dolder, Huis ter Heide, Bosch en Duin of Soesterberg;
Kinderen van ouders en/of broertjes/zusjes die reeds lid zijn van Schaerweijde*;
Kinderen van Ereleden en Leden van Verdiensten;
Kinderen van ouders die zich reeds structureel als vrijwilliger actief inzetten voor
Schaerweijde;
Oud-jeugdleden;
Kinderen die door een verhuizing lid willen worden en die al lid zijn van een bij de KNHB
aangesloten hockeyvereniging;
Kinderen van ouders die zich in het verleden structureel als vrijwilliger actief hebben ingezet
voor Schaerweijde;
Talentvolle spelers voor 1e lijnsteams. De Technisch Manager Tophockey Jeugd test en
beoordeelt talentvolle spelers voor 1e lijnsteams.**

* Lid zijn betekent een lidmaatschap dat is ingegaan op 1 augustus van het seizoen voorafgaand aan
het seizoen dat een aangemeld kind lid wil worden.
** Een -externe-speler kan pas geselecteerd worden als hij/zij voldoet aan de selectiecriteria
Tophockey Jeugd (zie aannamebeleid Tophockey Jeugd op de website).
Het bestuur kan gemotiveerd afwijken van deze criteria en/of de weging ervan.
Ledenopbouw en capaciteit
In de Funkey categorie kunnen wij ieder seizoen een grote groep kinderen plaatsen. Plaatsing van
nieuwe kinderen in de leeftijdsgroep 6 t/m 18 jaar (categorie Benjamins t/m A-jeugd) is vaak
afhankelijk van de opzeggingen van leden uit bestaande teams en het aantal teams dat voor elke
categorie gevormd kan worden. De beschikbare veldcapaciteit is hiervoor bepalend.
Het gaat in veel categorieën vaak maar om een beperkt aantal plaatsingsmogelijkheden.
De ledenopbouw wordt voor de komende 5-10 jaar geprognotiseerd en steeds nauwkeurig
berekend.
In de Jongste Jeugd categorieën (Funkey t/m Maxi’s) geldt dat elk lid 1 jaar in dezelfde categorie
speelt. In de categorieën D t/m A geldt dat elk lid 2 jaar in dezelfde categorie speelt.

Voor alle categorieën is de peildatum door de KNHB vastgesteld op 1 oktober van het lopende
seizoen.
Het spelen in een hogere (oudere) leeftijdscategorie is uitzonderlijk en alleen mogelijk als de speler
het technische, tactische, mentale en fysieke niveau van deze leeftijdscategorie aan kan. Dit kan
bijvoorbeeld voorkomen bij spelers die in het Districtsteam Midden Nederland gaan spelen, en waar
vanuit de bond vaak geëist wordt, dat deze spelers een hoger niveau moeten spelen.
Het spelen in een lagere (jongere) leeftijdscategorie is alleen mogelijk nadat de KNHB op medische
gronden dispensatie heeft verleend.
Het spelen in een hogere (oudere) leeftijdscategorie en/of de aanvraag voor dispensatie vindt
uitsluitend plaats na overleg met en ter beoordeling van de Technisch Manager Breedte & Jongste
Jeugd en de Technisch Manager Tophockey Jeugd.
Categorie indeling seizoen 2019 - 2020

Categorie *

Geboren tussen &

leeftijd

Funkey
Benjamin
F-je (3 tallen)
Mini (6 tallen)
Maxi (8 tallen)
1D
2D
1C
2C
1B
2B
1A
2A
Senior

1 oktober 2013 – 30 september 2014
1 oktober 2012 – 30 september 2013
1 oktober 2011 – 30 september 2012
1 oktober 2010 – 30 september 2011
1 oktober 2009 – 30 september 2010
1 oktober 2008 – 30 september 2009
1 oktober 2007 – 30 september 2008
1 oktober 2006 – 30 september 2007
1 oktober 2005 – 30 september 2006
1 oktober 2004 – 30 september 2005
1 oktober 2003 – 30 september 2004
1 oktober 2002 – 30 september 2003
1 oktober 2001 – 30 september 2002
1 oktober 2000 – 30 september 2001

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

* Voor alle categorieën is de peildatum door de KNHB vastgesteld op 1 oktober van het lopende
seizoen.
Voor vragen of opmerkingen kan er contact worden opgenomen met Teamondersteuning, email:
teamondersteuning@schaerweijde.nl

