Beste leden,
Met het seizoen 2017-2018 net achter de rug, is het alweer tijd om te vragen wie er volgend
seizoen competitie willen spelen. Vandaar deze brief en de bijbehorende formulieren.
In deze brief zetten we even alles op een rij wat van belang is bij de keuze om wel of niet
competitie te spelen. Het is een heel verhaal, maar neem wel even de tijd om het te lezen.
Werkwijze
Werkwijze

Uitgangspunt
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Leden melden zich aan om competitie te willen spelen. Zij geven eventuele
voorkeuren aan met wie zij graag een team willen vormen. De
competitieleider formuleert een voorstel en legt dit voor aan de
competitiespelers. Daar waar zich problemen voordoen worden alle
betrokkenen horend bij een bepaalde speelsterkte bijeen geroepen om
gezamenlijk tot een oplossing te komen.
Een leuk team, plek voor iedereen. Oplossingen bij problemen worden breed
gedragen en zijn niet voor rekening van de competitieleider.
Uiteindelijke teamindeling wordt door overleg breed gedragen.
Positie competitieleider staat niet ter discussie.
Het overleg versterkt het saamhorigheidsgevoel.
Teams zijn niet autonoom.

Bij het maken van de concept-indeling zullen we ons uiterste best doen om rekening te houden
met de voorkeuren, maar ook om iedereen die competitie wil spelen een plekje te bieden.
Afspraken
Wanneer jij je via het formulier aanmeldt voor de competitie, geef je ook aan dat je akkoord
gaat met een aantal afspraken. Zonder instemming met deze punten is het niet mogelijk om
competitie te spelen. Het gaat om de volgende zaken:
Boetes
In bepaalde gevallen, zoals niet komen opdagen of het niet op tijd invullen van de uitslag, krijgt
een team een boete opgelegd door de bond. Deze wordt in rekening gebracht bij de club en
vervolgens door de penningmeester doorberekend aan het betreffende team danwel de
betreffende speler.
Terugtrekken
We willen benadrukken dat je met het inleveren van dit formulier de wens uitspreekt om
competitie te spelen en dat terugtrekken dan alleen nog is toegestaan wanneer er sprake is van
zwaarwegende redenen (denk aan langdurige blessures, verhuizing, etc.) of wanneer daar geen
andere spelers/teamgenoten door gedupeerd worden doordat dan het beoogde team niet
compleet is.

Wanneer ABC’14 vanwege een terugtrekking een boete krijgt opgelegd door de bond, wordt
deze doorberekend aan de betreffende persoon/personen.
Clubtenue
Het is verplicht om alle competitiewedstrijden in clubkleding te spelen. Dit staat in de
reglementen van de bond. Als je deelneemt aan de competitie, moet je dus de clubkleding
kopen. Onze clubkleding bestaat uit een club shirt/polo en een donkerblauwe broek/rokje.
Het is verplicht om een shirt/polo aan te schaffen, een broekje/rokje hoeft niet per se van deze
lijn te zijn (als het maar donkerblauw is).
Ook invallers worden geacht in clubtenue deel te nemen aan een wedstrijd.
Contactgegevens
Net zoals afgelopen jaar maken we dit jaar een lijst met contactgegevens van alle personen die
zich opgeven voor de competitie (zowel vastspelers als invallers). Ook jouw gegevens zullen op
deze lijst worden opgenomen. Ter bescherming van de privacy wordt de lijst alleen aan de
teamcaptains verstrekt en mag deze uitsluitend worden gebruikt om invallers te regelen bij
afwezigheid van één of meerdere spelers uit een team.
Training
De training zal plaatsvinden op de woensdagavond in Sporthal Buiten.

Indelingsoverleg
Wanneer er bij de conceptindeling losse eindjes overblijven of als er in een bepaalde klasse
problemen zijn, wordt dit met alle betrokkenen besproken. Als er in jouw klasse overleg nodig
is, ontvang je daarvan bericht. Je wordt dan geacht aanwezig te zijn. Wanneer je niet aanwezig
bent, nemen we aan dat je instemt met de oplossing zoals die door de aanwezigen wordt
overeengekomen.
Tot volgend jaar?
We hopen je volgend jaar (opnieuw of als ‘nieuweling’) als competitiespeler aan te mogen
melden bij de bond!
Vriendelijke groet,
Ellen en Anita
PS: Mocht je vragen hebben over de competitie of over de aanmelding, spreek ons aan op een
speelavond of mail naar competitie@abc14.nl.

