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Achtergrond – probleemstelling: 
De technische commissie van vv Kalinko maakt voorafgaand aan elk seizoen 
teamindelingen. Het lidmaatschap van de vereniging brengt met zich mee dat de 
leden zich onderwerpen aan de selectiecriteria die daarbij worden gehanteerd. Deze 
criteria zijn ondermeer: vormgeving van het technisch beleid, het volleybaltechnische 
kunnen van de leden, sociale aspecten en persoonlijke omstandigheden. De eerste 
twee genoemde criteria zijn hierin leidend 
 
De laatste jaren doe zich regelmatig het verschijnsel voor dat een groep leden zich 
niet meer individueel beschikbaar wil stellen voor selectie door de technische 
commissie (TC) maar wel lid wil blijven van de vereniging, om reden dat zij met 
elkaar in een team willen spelen en dat ook voor langere tijd willen blijven doen. Een 
fenomeen dan bij Kalinko bekend is als “vriendenteam”. 
Aan die wens kan eenvoudig worden voldaan door zo‟n team in te schrijven voor de 
recreatieve competitie. 
Heeft men echter de wens om al team aan de reguliere competitie deel te nemen 
dan is daaraan meestal ook het verzoek gekoppeld om enigszins op niveau te 
worden ingedeeld. Hier ontstaat een probleem omdat de selectiecriteria die de TC 
hanteert van toepassing zijn op individuen en niet op teams als geheel. 
De TC zal proberen aan de wens van het vrienden team de voldoen, maar als dat 
niet lukt binnen het door de TC gevoerde beleid dan ontstaat er een impasse: er zijn 
leden die willen spelen maar ze kunnen niet door de TC worden ingedeeld. Omdat er 
van de TC niet mag worden verwacht dat zij haar beleid aanpast voor een relatief 
kleine groep leden is er behoefte aan een uitspraak van het bestuur over hoe met 
deze situatie moet worden omgegaan. 
 
Uitgangpunt van het bestuursbeleid in deze is dat vv Kalinko onderkent dat 
maatschappelijke ontwikkelingen er toe leiden dat mensen ervoor kiezen om hun 
volleybalcarrière te vervolgen op een manier die niet past binnen het reguliere 
aanbod van de vereniging. 
 
vv Kalinko wil graag deze mensen voor de vereniging als lid behouden en wil daarom 
“vrienden teams” toestaan onder de volgende condities”: 
 

 
1. Een team kan alleen de status van vriendenteam hebben indien er minimaal 9 

leden aangeven in het desbetreffende team te willen spelen. Dit aantal heeft 
als basis dat er zelfstandig kan worden deelgenomen aan de competitie 
zonder structureel gebruik te hoeven maken van invallers. 
 

2. Indien structureel, ter beoordeling aan het bestuur van vv Kalinko, beroep 
gedaan wordt op invallers van andere teams, vervalt automatisch de status 
van vriendenteam. Of een vriendenteam zelfstandig kan deelnemen aan de 
competitie is altijd ter beoordeling van het bestuur van vv Kalinko. Deze 
beoordeling is bindend.  
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3. Indien er minder dan 7 mensen van het zich origineel aangemelde team 
aangeven lid te willen blijven van het vriendenteam vervalt automatisch de 
status van Vriendenteam. Deze opgave dient jaarlijks voor aanvang van de 
selectieprocedure (ie voor 1 april van het lopende seizoen) schriftelijk bij het 
bestuur van vv Kalinko te worden aangevraagd. Het bestuur van vv Kalinko zal 
dan besluiten of dit verzoek gehonoreerd word en dit besluit wordt in de 
notulen van de betreffende bestuursvergadering vastgelegd. Het betreffende 
team wordt schriftelijk ingelicht over dit besluit, alsmede de voorwaarden 
zoals verwoord in deze beleidsnotitie. 
 

4. Leden van een erkend vriendenteam kunnen niet door de TC worden 
geselecteerd. 
 

5. Andere leden van vv Kalinko en oud-leden van vv Kalinko, die korter dan 1 
jaar het lidmaatschap van Kalinko hebben opgezegd, kunnen niet geselecteerd 
worden voor het vriendenteam. 
 

6. Pas geformeerde vriendenteams zullen normaliter op het laatste niveau 
ingeschreven worden waarbij het bestuur van vv Kalinko aan de NeVoBo een 
verzoek kan doen om indien mogelijk dit team op een hoger niveau te 
accepteren. 
 

7. Door het vriendenteam behaalde resultaten in de competitie komen ten goede 
aan het team (dit geldt tot en met de 2e Klasse). 
 
 

8. Het bestuur van vv Kalinko kan aan erkende „vriendenteams‟ een niveau 
aanbieden dat hoger is dan voornoemd niveau tot en met 2e Klasse. Het 
„vriendenteam‟ krijgt dan een „leen-plek‟ waaraan geen rechten onttrokken 
kunnen worden. Elke seizoen bepaald het bestuur van vv Kalinko of en welk 
vriendenteam er in aanmerking komt voor zo een leenplaats.  
 

9. Een vriendenteam kan niet als enig team op een bepaald competitieniveau 
worden ingedeeld (ook niet bij lagere klassen als 2e Klasse). Dit om 
doorstroom van leden die zich wel aan de TC selectiecriteria willen 
onderwerpen, te bevorderen. 
Het bestuur behoudt zich hierom het recht voor om de verworven 
competitieplaats door het „vriendenteam‟ toe te kennen aan een regulier 
competitieteam indien door deze promotie de opbouw/doorstroom 
mogelijkheden van reguliere teams wordt geblokkeerd.  
Indien het bestuur van deze mogelijkheid gebruik gaat maken zal zij het 
desbetreffende „vrienden-team‟ hiervan terstond doch uiterlijk voor 1 juni dit 
kenbaar maken.   

 
10. De leden van vriendenteams hebben dezelfde rechten en plichten als leden 

van andere competitiespelende teams, waaronder; de plicht tot het draaien 
van zaaldiensten, het leveren van Regio-scheidsrechters. 
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11. Het bestuur van vv Kalinko is verantwoordelijk voor het aanbieden van 
faciliteiten aan een erkend vriendenteam dat aan alle gestelde voorwaarden 
heeft voldaan. 
 

12. Zodra de status van vriendenteams eindigt, zijn de leden waarui dit teams zou 
willen bestaan ieder individueel automatisch weer beschikbaar voor selectie 
door de TC. 
 


