Richtlijnen spelerstekort
1. Binnen RKDSV zorgen we samen dat de teams over voldoende spelers beschikken.
2. De leider(s) zijn er primair verantwoordelijk voor dat ze een compleet team op
kunnen stellen voor de wedstrijden.
3. Zie ook ‘Inzetbaarheid jeugdspelers bij senioren’ op pagina 7 van het
jeugdvoetbalbeleidsplan (JVBP).
4. De leider van een ‘lager’ team is niet verplicht een speler af te staan als hij er zelf niet
genoeg heeft.
5. Van de leider wordt verwacht dat hij een van zijn betere spelers afstaat aan een
hoger team, dat is goed (een uitdaging) voor deze speler. Dat moet in goed overleg
gaan. Niet altijd dezelfde spelers vragen of aanwijzen.
6. Indien er kans is dat je spelers te kort komt neem dan contact op met de leider van
de teams van dezelfde leeftijdscategorie om te kijken of misschien een team vrij is
en/of een van die teams beschikt over meerdere wissels en geef aan dat je mogelijk
een beroep op ze gaat doen. Geef dan ook aan hoe laat de speler aanwezig moet zijn
en of je uit/thuis speelt.
7. Kijk op het speelschema van RKDSV of er teams van jouw leeftijdscategorie of één
jaar jonger, op hetzelfde tijdstip of iets eerder/later spelen. Als dat zo is, kan je de
leider van dat team vragen of je (in noodgeval) een van zijn wissels kan inzetten
(Digitaal wedstrijdformulier accepteert dat, mits de speler in betreffende
leeftijdscategorie mag uitkomen).
8. Desnoods wijzigt RKDSV de aanvangstijd van een thuiswedstrijd van een team om
elkaar te helpen.
9. Mocht het niet lukken om een compleet team bijeen te krijgen, kan je een ‘verlofdag’
aanvragen via ons wedstrijdsecretariaat. RKDSV kan tot dinsdag 12:00 uur voor de
wedstrijddag een verlofdag aanvragen.
10. Indien je op het allerlaatste moment spelers te kort komt, dan kan je alsnog proberen
een ander team binnen dezelfde leeftijdscategorie te benaderen. Van de andere
teamleider verwachten we dat hij meewerkt, desnoods spelen beide teams zonder
wissels.
11. Indien een team structureel krap in aantal spelers zitten (reden: opzegging
lidmaatschap, verhuizing, langdurige blessure, e.d.), is het verstandig om hier
melding van te maken aan de coördinator van je leeftijdsgroep én aan de
jeugdcoördinator. Samen proberen we dan tot de beste oplossing te komen.
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