TOELATINGSBELEID PVCV
Inleiding
PVCV is een vereniging die open staat voor iedereen die op een sportieve wijze in
verenigingsverband de voetbalsport wil bedrijven. PVCV kent de laatste jaren een
zeer sterke ledengroei (binnen tien jaar van 150 jeugdleden naar meer dan 500
jeugdleden). Daardoor komen de grenzen in zicht van de organisatie (kaderleden,
commissies), accommodatie (speelvelden, trainingsvelden, kleedkamers) en
begeleiders (trainers, leiders, clubscheidsrechters). De vereniging raakt overbelast
en komt velden, ruimte en kaderleden te kort. PVCV heeft daarom noodgedwongen
gekozen voor het instellen van een toelatingsbeleid om een gecontroleerde en
kwalitatieve ledengroei mogelijk te maken.

Uitgangspunten
Het toelatingsbeleid is een aanvulling op de statuten en het huishoudelijk reglement.
Het toelatingsbeleid is opgesteld door het bestuur.

Toelating
PVCV laat pas dan leden toe als:
• PVCV voldoende plaatsingsmogelijkheden heeft in de van toepassing zijnde
ledencategorie, leeftijdscategorie of het gewenste selectie- of recreatie-elftal.
• PVCV voldoende mogelijkheden en ruimte heeft qua organisatie, accommodatie
en begeleiding om het kandidaat lid en/of een geheel nieuw team van leden te
kunnen laten voetballen en goed van dienst te kunnen zijn.
Pas als aan al bovenstaande voorwaarden voldaan is, kan het bestuur besluiten om
leden bij PVCV toe te laten.
Periodieke toelating en start nieuwe leden
PVCV kan er voor kiezen om kandidaat leden slechts enkele keren per
voetbalseizoen te laten instromen. Bijvoorbeeld alleen aan het begin van en
halverwege het voetbalseizoen.
Tussentijdse toelating en start nieuwe leden
Het is mogelijk dat een kandidaat lid tussentijds door het bestuur of jeugdcommissie
als lid van PVCV wordt toegelaten. Bijvoorbeeld indien:
• Er een tekort is aan leden in een bepaalde ledencategorie, leeftijdscategorie of
het gewenste selectie- of recreatie-elftal.
• Er voldoende mogelijkheden en ruimte zijn qua organisatie, accommodatie en
begeleiding om het kandidaat lid en/of een geheel nieuw team van leden per
direct te kunnen laten voetballen en per direct goed van dienst te kunnen zijn.

Voorwaarden lidmaatschap
Om lid te kunnen worden van PVCV moet worden voldaan aan de volgende
toelatingsvoorwaarden:
• Het kandidaat-lid is vijf jaar of ouder op datum van aanmelding;
• Het kandidaat-lid levert een volledig ingevuld en ondertekend
aanmeldingsformulier in, waarmee men akkoord gaat met de statuten en

•
•
•

•

reglementen van PVCV zoals onder andere het huishoudelijk reglement,
gedragscode, contributiebeleid, en toelatingsbeleid. De aanmelding wordt pas na
ontvangst van het inschrijfgeld verwerkt. Voor personen jonger dan 18 jaar moet
het aanmeldingsformulier getekend zijn door de wettelijke vertegenwoordigers.
Het kandidaat-lid moet door de KNVB als lid van de KNVB geaccepteerd worden.
PVCV is statutair verplicht om leden ook als lid van de KNVB aan te melden.
Het kandidaat-lid staat niet op een “zwarte lijst” van de KNVB of andere
sportbonden.
Het kandidaat-lid heeft, voor zover van toepassing, een volledig ingevuld en door
het bestuur van de huidige voetbalvereniging ondertekend
overschrijvingsformulier ten teken dat men aan alle verenigingsverplichtingen bij
de huidige voetbalvereniging voldaan heeft.
Het kandidaat-lid of de ouder/verzorgers van kandidaat-leden jonger dan 18 jaar
zijn bereid hand- en spandiensten te verrichten rondom de wedstrijden van hun
kind (zoals bij toerbeurt vervoeren van spelers, wassen van voetbalkleding of
fungeren als begeleider) of ander vrijwilligerswerk voor PVCV.

Voorrangsregeling kandidaat leden
PVCV hanteert als specifieke toelatingsregel dat in geval van beperkte
toelatingsmogelijkheden de volgende kandidaat-leden voorgaan voor andere
kandidaatleden.
• Prioriteit 1: Kandidaatleden die kinderen of kleinkinderen zijn van ereleden;
• Prioriteit 2: Kandidaat-leden die behoren tot het gezin van bestuursleden en
commissieleden;
• Prioriteit 3: Kandidaat-leden die behoren tot het gezin van vrijwilligers van de
vereniging;
• Prioriteit 4: Kandidaat-leden die behoren tot het gezin van een seniorlid of
ander jeugdlid.
Beoordelen aanmelding lidmaatschap
Het bestuur bepaalt of er voldaan is aan de voorwaarden voor toelating. De
beoordeling van de aanmelding van leden geschiedt onder eindverantwoordelijkheid
van het bestuur. De seniorencommissie beoordeelt de aanmeldingen van kandidaat
seniorleden. De jeugdcommissie beoordeelt de aanmeldingen van kandidaat
jeugdleden.
De volgende situaties kunnen worden onderscheiden:
1. PVCV kan leden toelaten en het kandidaat lid voldoet aan de
toelatingsvoorwaarden:
=> het kandidaat lid wordt toegelaten als lid van PVCV.
2. PVCV kan geen leden toelaten in alle leeftijdscategorieën of voor een specifieke
leeftijdscategorie
=> het kandidaat-lid wordt niet toegelaten als lid van PVCV;
3. Het kandidaat lid voldoet niet aan de toelatingsvoorwaarden:
=> het kandidaat-lid wordt niet als lid toegelaten tot PVCV;
Ad. 1. Kandidaat-lid wordt toegelaten
Als PVCV leden toe kan laten en het kandidaat lid voldoet aan alle
toelatingsvoorwaarden dan wordt betrokkene toegelaten tot de vereniging. Men
wordt hierover binnen 6 weken na het indienen van het aanmeldingsformulier

geïnformeerd.
Ad. 2. PVCV kan geen leden toelaten
Indien PVCV geen leden kan toelaten wordt het kandidaat lid hierover binnen 6
weken na het indienen van het aanmeldingsformulier geïnformeerd.
Ad. 3. Kandidaat lid wordt niet toegelaten
Als het kandidaat lid niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoet, wordt betrokkene
niet toegelaten tot de vereniging. Men wordt hierover binnen 6 weken na het indienen
van het aanmeldingsformulier geïnformeerd onder vermelding van de reden van niettoelating.
Intakegesprek met kandidaat lid en/of ouders/verzorgers
Het is mogelijk dat het bestuur of de jeugdcommissie het kandidaat lid, (bij
jeugdleden al dan niet samen met de ouders/verzorgers) uitnodigt voor een
intakegesprek als onderdeel van de aanmeldingsprocedure. Tijdens het
intakegesprek komen onderwerpen aan de orde als de identiteit, doelstellingen en
gedragscode van PVCV en de verwachtingen en bereidheid tot meewerken van
kandidaat leden en/of ouders/verzorgers.
Startgesprek met team of elftal
Het is mogelijk dat het bestuur of de senioren- of jeugdcommissie alle leden van een
team of elftal, en/of de ouders/verzorgers in geval het jeugdleden betreft, bijeenroept
om de start van een nieuw team of elftal samen door te spreken. Tijdens dit
startgesprek komen onderwerpen aan de orde als de gedragscode en de organisatie
rondom wedstrijden en de medewerking van leden en/of ouders/verzorgers daarbij.
PVCV start pas met een nieuw team of elftal als aan alle organisatorische
voorwaarden voldaan is, waaronder voldoende bereidheid tot medewerking van
leden en/of ouders/verzorgers. Dit ter bepaling door de senioren- of jeugdcommissie

Ingangsdatum lidmaatschap
De ingangsdatum van het lidmaatschap is de datum waarop betrokkene door het
bestuur als lid van PVCV wordt toegelaten. Vanaf die ingangsdatum gelden alle
rechten en plichten voor het betrokken lid en/of de ouders/verzorgers in geval het
een jeugdlid betreft. Vanaf de ingangsdatum kan men deelnemen aan wedstrijden,
trainingen en andere verenigingsactiviteiten.

Uitzonderingen
Het bestuur van PVCV behoudt zich het recht voor om in specifieke gevallen van
bovenstaande regeling af te wijken.
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