Beleid rond (zij)instroom bij Kampong Voetbal
Het uitgangspunt rond het beleid bij Kampong Voetbal rond (zij)instroom is dat we een open club zijn
die open staat voor iedereen die bij ons wil komen voetballen en zich conformeert aan de
gedragsregels die we bij Kampong Voetbal hanteren (de Kampong cultuur).
Bij veel leeftijdscategorieën in de jeugd is er een over inschrijving van het aantal spelers dat zich
aanmeldt in verhouding tot het aantal plekken dat we beschikbaar hebben. Kampong kampt met een
krapte in de veldbezetting dus groeien in het aantal teams is zeer beperkt mogelijk. Hierdoor zijn er
voor veel leeftijdscategorieën wachtlijsten.
Voor instroom in zijn algemeenheid vanaf de wachtlijst, dus ook als een speler bij een andere club
vandaan komt, zijn bij Kampong Voetbal de volgende voorrangscriteria opgesteld:
1. Bij Kampong streven we naar minimaal 1 meidenteam per leeftijdscategorie.
Meisjes/vrouwen die voor een dergelijk team in aanmerking willen komen, worden
bovenaan de wachtlijst geplaatst voor deze teams (als die er is voor de betreffende
leeftijdscategorie). Bij een voorkeur voor een gemengd team, gelden de voorrangsregels
zoals hieronder benoemd, net zoals die voor jongens gelden. Een uitzondering hierop is de
instroom bij de Benjamins. Om minimaal 1 meidenteam per leeftijdscategorie te kunnen
handhaven, zullen meisjes in de Benjamins wel voorrang krijgen.
2. De speler die zich aanmeldt heeft al familie bij Kampong spelen
(vader/moeder/broertje/zusje). Dit kan ook bij hockey, tennis, etc. zijn.
3. De speler of ouder/verzorger van de jeugdspeler heeft aangegeven vrijwilligerswerk te willen
doen voor de club. Bij plaatsing wordt dit dan ook concreet afgestemd (ze gaan echt iets
doen).
4. De datum van aanmelding, waarbij de speler niet eerder aangemeld is dan dat alle papieren
(incl. de getekende machtiging) in bezit van de club zijn.
Daarnaast is er in voorkomende gevallen sprake van dat spelers rechtstreeks willen instromen in
het eerste selectieteam. Kanttekening hierbij is dat Kampong zelf niet haalt en niet betaalt. De
speler heeft zelf Kampong actief benaderd om in de selectie te willen komen spelen.
Dit kan alleen met voorrang (buiten de wachtlijst om) als de speler in aanmerking komt voor het
eerste selectieteam. Bij de lagere selectieteams is dit niet van toepassing, aanmeldingen sluiten
dan achteraan op de wachtlijst. Spelers worden bij plaatsing in een team geplaatst en kunnen
daar laten zien wat ze waard zijn. Ze gaan vanaf dat moment meedraaien in de reguliere
selectiemomenten die er bij Kampong Voetbal zijn.
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Criteria die gelden bij zijinstroom voor topteams
1. Het beleid 1 zijinstromer per eerste selectieteam per seizoen. Dit geldt ook voor Zo 2, het
opleidingsteam voor Zo1. De JTC heeft hieronder aangeven wat de eerste selectieteams
zijn, namelijk:
a. O19 1
b. O17 1
c. O16 1
d. O15 1
e. O14 1
f. O13 1
g. O12 1
h. O11 1
i. O10 1
j. O9 1
k. Zo21
Uitzonderingen moeten met een solide onderbouwing ter goedkeuring langs het BTZ.
Deze besluit uiteindelijk in overleg met de VZ JC met oog op gevolgen voor breedteteams
en waar nodig met de VZ STC als het gaat om Zo2.
2. De jeugdspeler die zich meldt moet aantoonbaar behoren tot de beste 5 in het eerste
selectieteam. Als dit niet zo is en hij wil wel komen voetballen bij Kampong, kan hij zich
aanmelden voor reguliere instroom, mogelijk via de wachtlijst, in een breedteteam.
3. Bij zijinstroom in het eerste selectieteam geldt het 4-ogen principe. De hoofdtrainer van
het betreffende team bepaalt de technisch vaardigheden van de speler die zich aanmeldt
en met hem ook nog het HJO. Zijinstromers voor een eerste selectieteam trainen altijd
eerst meerdere keren mee met de selectie.
Ook wordt door het HJO of de STC een technisch gesprek gevoerd met de (jeugd)speler
die zich aanmeldt. Het gaat hier vooral om trainingsbelasting, motivatie, drive op
voetbaltechnisch gebied. Vanuit de JTC of STC komt op basis hiervan een voorstel voor
toelating naar het BTZ.

1

ZO2 is in deze lijst opgenomen, ervan uitgaande dat het de status heeft van HET opleidingsteam voor ZO1.
Met deze invulling van ZO2, is een maximum van 1 zijinstromer per seizoen het uitgangspunt. Als er een tekort
aan spelers is voor de gehele selectie (ZO 1 t/m 3), we gaan hierbij uit van 60 spelers in totaal, kan dit worden
aangevuld met zijinstromers. Deze worden dan echter allemaal in ZO3 geplaatst, op 1 na. Ingeval ZO2 niet als
opleidingsteam aangemerkt wordt, komt ZO2 niet op deze lijst en wordt er voor ZO 1 t/m 3 gewoon
doorgeselecteerd en kunnen zijinstromers tot een totaal van 60 gewoon worden toegelaten.
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4. In geval bovenstaand (punt 3) positief is voor de speler, volgt nog een gesprek met een
“welkomstcommissie / cultuurcommissie”. Deze commissie bestaat uit 2 mensen van de
seniorencommissie en twee mensen uit de jeugdcommissie. Deze zijn aangewezen door
het Algemeen Bestuur. Deze commissie heeft tot doel om enerzijds uitleg te geven over
de club Kampong Voetbal en anderzijds een gefundeerde inschatting te maken of zij deze
speler de komende tijd bij Kampong ziet voetballen (sociaal versus spelniveau, etc.).
5. De uitkomst van dit gesprek wordt teruggekoppeld aan het BTZ die vervolgens het
besluit zal meenemen naar de STC of JTC.
Voor Zondag 1 geldt geen maximum op het aantal zijinstromers. De randvoorwaarden hier zijn dat
instroom onbeperkt kan zijn zolang dit niet blokkerend werkt voor spelers uit de A1 en het totaal van
60 spelers voor ZO 1 t/m 3 niet overschreden wordt. Ook hier wordt een gesprek gevoerd met de
“welkomstcommissie/cultuurcommissie”) die op basis van dit gesprek een advies zal geven aan het
BTZ. Zie ook punt 4.
Bovenstaande geldt allemaal op het moment dat er een wachtlijst is voor een geboortejaar of als
er sprake is van directe instroom in het eerste selectieteam.
In geval er geen wachtlijst is, kan een speler die zich aanmeldt direct geplaatst worden in een team.
Bij de senioren zal wel nog het toelatingsgesprek plaatsvinden zoals hierboven beschreven. Bij de
jeugd zal dit gaan in de vorm van 2 tot 3 keer meetrainen en in overleg met ouders/trainer dan
besluiten tot plaatsing.
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