
Voorinschrijving VV Van Slag seizoen 2021-2022

Regels seizoen 2021 - 2022

Ieder lid van Van Slag dient jaarlijks bij de voorinschrijving een inschrijfformulier in te vullen om zich
opnieuw in te schrijven voor het volgende seizoen. Op basis hiervan zal de teamindeling worden
gemaakt. De voorinschrijving voor seizoen 2021-2022 is open van dinsdag 15 juni 2021 12:00 uur tot
en met woensdag 2021 23.59 uur. Er volgt een mail met hoe dit precies in zijn werk gaat. Wie zich niet
vóór 15 juli herinschrijft, zal automatisch worden uitgeschreven (artikel 10 HR, artikel 7 Statuten).
Hieronder volgt een overzicht met mogelijkheden, regels en tips voor de voorinschrijving! De regels
zijn (deels) afkomstig uit artikel 6, 7 en 12 van het Huishoudelijke Reglement (HR). Bij vragen kun je
mailen naar Elin, de teamcoördinator via teams.vanslag@gmail.com.

1. Herinschrijven

a. Vereisten lidmaatschap
Om lid te kunnen blijven, studeer je nog per 1 september 2021 of ben je per 1 september 2021

minder dan twee jaar geleden afgestudeerd.

Op de hALV van maart 2021 heeft het bestuur genoemd dat er in principe geen dispensatie zal

worden verleend aan leden die al langer dan twee jaar geleden zijn afgestudeerd. Natuurlijk kan
dispensatie altijd worden aangevraagd door een mail te sturen naar teams.vanslag@gmail.com, elke
aanvraag zal individueel door het bestuur bekeken worden.

b. Team

Bij Van Slag bestaat de mogelijkheid om met je bestaande team door te gaan of om je eigen team te

vormen voor het komende seizoen. Het is mogelijk om een volledig team in te schrijven, hoewel het
team nog incompleet mag zijn bij de voorinschrijving. ‘Teams’ zijn sinds de hALV van maart 2021 als
volgt gedefinieerd:

Voorinschrijving (vóór 15 juli 2021)

Minimaal 5 spelers, maximaal 4 mannen

Definitieve teamindeling (begin september 2021)

Minimaal 9 spelers, maximaal 4 mannen

De eerste speler die zich inschrijft van het (bestaande of nieuwe) team krijgt een code op het

mailadres dat bij ons bekend is. De andere teamleden moeten deze code tijdens hun inschrijving
invoeren op de website. Zo worden jullie automatisch bij elkaar in het team geplaatst. Probeer bij het
samenstellen van je team zoveel mogelijk spelers zelf te regelen. Het is belangrijk dat de speler die
zich als eerste van het team heeft ingeschreven in de opmerkingen duidelijk aangeeft wat voor
spelers (niveau, positie, geslacht) het team nog zoekt. De Technische Commissie kan helpen bij het
vinden van spelers voor jouw team. Je kan de Technische Commissie bereiken via
technischecommissie.vanslag@gmail.com.

c. Individuele inschrijving
Heb je voor komend seizoen geen team op het oog om mee te gaan spelen? Benader dan jouw

contactpersoon van de Technische Commissie: Marit en Sjoerd (TC Hoog), Esmee en Eline (TC
Midden) of Romy en Miriam (TC Laag). Zo kan de Technische Commissie kijken of er bestaande teams
zijn waar je bij kan gaan spelen. Mocht dit niet het geval zijn, schrijf je je individueel in. Geef hierbij in
de opmerkingen duidelijk aan welk Van Slag-niveau je (gemiddeld) speelt en of je een voorkeur hebt
om samen met iemand in een team te komen. Dan kunnen de teamcoördinator en de Technische
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Commissie indien mogelijk rekening houden met jouw voorkeuren.

d. (Nog) niet-Van Slaggers
Wil je iemand in je team die nog geen lid is bij Van Slag? Geef dit dan in de opmerkingen van je

inschrijving duidelijk aan. Hij of zij kan zich vanaf 1 augustus 2021 00.00 uur aanmelden tijdens de
reguliere inschrijvingen. Hoe eerder iemand zich inschrijft, hoe groter de kans op toelating. Er is geen
garantie dat een voorkeursspeler in het gewenste team komt. Dit is afhankelijk van de inschrijftijd en
het niveau van de speler en de teamcoördinator maakt hier samen met de Technische Commissie een
besluit over.


