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Doel 
Soms doet zich de situatie voor dat een team geen wedstrijden kan spelen, vanwege een te gering 
aantal spelers van een leeftijdscategorie. Dan zoeken wij toenadering tot een vereniging in de 
buurt, waardoor een team spelers van beide verenigingen samen aan de competitie voor het 
komende seizoen kan deelnemen. 
Met deze kwaliteitskaart zorgen we ervoor dat de spelers het hele seizoen met elkaar blijven 
spelen en de bijbehorende verantwoordelijkheden overzien.  
 

Aanpak 

− Bij een te gering aantal spelers van een leeftijdscategorie zoekt de voorzitter TC, secretaris of 
ledenadministrateur contact met een van de volgende verenigingen, bijv.: Challenge 
(Beuningen), Wyba (Wijchen), Joy-M (Malden). 

− Samen wordt onderzocht in hoeverre er interesse is in een samenwerking tussen beide 
verenigingen. 

− Is deze interesse er, dan worden de volgende afspraken tussen de beide verenigingen 
vastgelegd: 

1. In welke zaal wordt getraind en gespeeld? 
2. Wie is verantwoordelijk voor de trainingen? Onder verantwoordelijkheid van welke 

vereniging vinden deze plaats? 
3. Welke taken (tafelen, scheidsrechter) horen bij deze samenwerking – en bij welke 

vereniging? 
4. Wat te doen wanneer een speler van het team besluit de samenwerking stop te 

zetten? 
5. Afspraken maken m.b.t. (financiële) consequenties voor beide verenigingen. 

− De wedstrijdsecretaris van een van beide verenigingen meldt het gecombineerde team aan 
bij de NBB voor de passende competitie. 
 

Informatie voor spelers/ ouders/ verzorgers 
1. In welke zaal wordt getraind en gespeeld? 

Dit wordt medegedeeld voor aanvang van het nieuwe seizoen. 
 

2. Wie is verantwoordelijk voor de trainingen? Onder verantwoordelijkheid van welke 
vereniging vinden deze plaats? 

Dit wordt medegedeeld voor aanvang van het nieuwe seizoen. 
 

3. Welke taken (tafelen, scheidsrechter) horen bij deze samenwerking – en bij welke 
vereniging? 

Wanneer spelers ingeschreven staan bij Wildcats, gelden de regels die wij hanteren. Spelers 
worden geacht deze taken uit te voeren. In geval van verhindering zorgen zij zelf voor een 



 
vervanger. Niet naleven van de regels wordt beschreven in de kwaliteitskaart Clubgevoel. 
Indien de speler van de samenwerkingsvereniging komt, wordt dit gecommuniceerd met het 
bestuur van de betreffende vereniging en valt de sanctionering onder de regelgeving van die 
vereniging. 
 

4. Wat te doen wanneer een lid besluit de samenwerking stop te zetten? 
Spelers gaan deze samenwerking in principe aan voor een heel seizoen, om de continuïteit 
voor het team te waarborgen.  
Indien een speler tussentijds stopt wegens zwaarwegende omstandigheden (door beide 
besturen te bepalen), dan heeft het team zich ernaar te voegen. Stopt een speler om een 
andere reden, dan wordt de speler voorgedragen voor royement. Indien het een speler van 
de andere vereniging betreft, wordt dit gecommuniceerd met het bestuur van de betreffende 
vereniging en valt deze onder de regelgeving van de betreffende vereniging. 
In beide gevallen zorgt de speler zelf voor de uitvoering van de tafel-/scheidsrechterstaken, 
dan wel voor vervanging door anderen. 

 
5. Afspraken maken m.b.t. (financiële) consequenties voor beide verenigingen. 

Deze afspraken betreffen:  

− zaalhuur trainingen en wedstrijden; 

− afdrachten naar de bond; 

− boetes; 

− trainerskosten; 

− zaken m.b.t. het wedstrijdsecretariaat (contact met bond); 

− tegemoetkoming voor spelers, die door terugtrekking teamleden geen competitie meer 
kunnen spelen. 

 

Overig 
 

 
 
 


