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 Wachtlijst-, plaatsings- en aannamebeleid 

MHC Zoetermeer  
Wachtlijst-, plaatsings- en aannamebeleid 
  
Stand van zaken ledenaantal  
Mixed Hockeyclub Zoetermeer groeit en heeft te maken met een toenemend aantal inschrijvingen, 
met name in de categorie Jongste Jeugd. Op basis van het aantal velden wordt de omvang van de 
diverse lijnen bepaald om ook op langere termijn over voldoende veldcapaciteit te beschikken. Hierbij 
wordt uitgegaan van een maximaal aantal spelers per team en een maximaal aantal teams.  
 
Momenteel is er geen sprake van ‘wachtlijsten’ in de betekenis van een ledenstop voor bepaalde lijnen 
of leeftijdscategorieën. Met wachtlijst bedoelen we dan ook de lijst van ingeschrevenen die wachten 
tot er ruimte komt in een bestaand team of tot er voldoende inschrijvingen zijn voor een heel nieuw 
team. Ook bij de senioren is er voldoende ruimte voor compleet nieuwe teams. Plaatsing van 
individuele senioren is afhankelijk van ruimte in de bestaande teams.  
 
Inschrijven en opzeggen 
Inschrijven kan het hele jaar door via het aanmeldformulier op de website. U ontvangt direct na 
verzending een automatische bevestiging dat uw inschrijving is ontvangen. Een aspirant-lid komt op 
de wachtlijst te staan en wordt uitgenodigd voor plaatsing in een team overeenkomstig het 
plaatsingsbeleid.  
Het lidmaatschap voor het volgende seizoen kan worden opgezegd tot 15 mei. Na 15 mei is bekend 
hoeveel plaatsen er vrijkomen in bestaande teams en hoeveel compleet nieuwe teams daarnaast 
kunnen worden opgericht. Vervolgens worden aspirant-leden uitgenodigd voor het nieuwe seizoen. Bij 
de Jongste Jeugd kunnen, bij voldoende inschrijvingen, ook nieuwe teams worden opgericht 
gedurende het seizoen. 
 
Plaatsing vanaf de wachtlijst 
In alle gevallen geldt dat plaatsing geschiedt op volgorde van inschrijving.  
Echter, bij te veel aanmeldingen in een bepaalde leeftijdscategorie zijn de volgende regels van 
toepassing:  

• Aspirant-leden waarvan een ouder of broertje/zusje reeds lid is, krijgen voorrang;  
• Gezinsleden van oud-leden (die niet langer dan vijf jaar geleden hebben opgezegd) en 

gezinsleden van ereleden en leden van verdienste krijgen voorrang;  
• Bij actieve en blijvende inzet van ouders voor de club krijgen de kinderen voorrang;  
• Aspirant-leden woonachtig in Zoetermeer krijgen voorrang op aspirant-leden van buiten 

Zoetermeer. 
 
Wachtlijst 
Als een aspirant-lid van de wachtlijst wordt uitgenodigd maar op dat moment niet wil/kan starten met 
hockey, mag hij/zij nog eenmaal tot hernieuwde uitnodiging op de wachtlijst blijven staan. Als het 
aspirant-lid ook bij de tweede uitnodiging nog niet wil/kan beginnen, wordt hij/zij van de wachtlijst 
verwijderd. Opnieuw inschrijven mag altijd, maar dan staat hij/zij weer onderaan de wachtlijst. 
Informatie over de mogelijke wachttijd voor een aspirant-lid is in te winnen bij de desbetreffende 
lijncoördinator. 
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Aannamebeleid selectieteams junioren en opleidingsteams jongste jeugd 
Voor spelers van andere verenigingen die op eigen initiatief of na uitnodiging van de technische 
commissie in aanmerking willen komen voor plaatsing in het eerste selectieteam bij MHC Zoetermeer, 
geldt de volgende procedure: 
• Aanmeldingen kunnen gedaan worden door een motivatiemail te sturen. Dit is niet van toepassing 

indien de speler door de Technische Commissie is uitgenodigd. De mail wordt gestuurd aan het 
desbetreffende lid van de Technische Commissie of Jongste Jeugdcommissie. Zie gegevens 
onderaan deze pagina. 

• Bij junioren wordt na afloop van de reguliere competitie getraind met een ruime selectiegroep 
waaruit de uiteindelijke selectie wordt samengesteld. Deelname aan deze trainingen is toegestaan 
voor spelers die aantoonbaar het niveau kunnen halen van het betreffende selectieteam van 
Zoetermeer. Er kan bijvoorbeeld verlangd worden dat voor die tijd één of meerdere keren wordt 
meegetraind. 

• Bij de Jongste Jeugd worden kandidaten uitgenodigd om deel te nemen aan de 
beoordelingstraining in april/mei en één of meerdere reguliere trainingen. 

• Externe kandidaten moeten tot de top van het uiteindelijke eerste selectieteam behoren om in dat 
team geplaatst te kunnen worden. 

• Er kan alleen in het eerste team worden ingestroomd. In geval van gelijke geschiktheid van de 
kandidaat met overige spelers, gaat een lid van MHC Zoetermeer altijd voor een externe kandidaat. 
Per eerste team kunnen jaarlijks maximaal twee eerstejaars externe kandidaten instromen en één 
tweedejaars externe kandidaat, bij de Jongste Jeugd is dat maximaal twee externe kandidaten. 

• Het aantal plaatsen voor externe spelers is ook afhankelijk van de maximale omvang van de teams 
in de hele lijn. Na het verstrijken van de opzegtermijn (15 mei) wordt per lijn vastgesteld hoeveel 
spelers doorstromen naar de volgende jaargang en hoeveel ruimte er ontstaat voor nieuwe spelers 
(extern en van de wachtlijst). 

• Een externe speler die niet wordt toegelaten tot het eerste team maar wel bij MHC Zoetermeer wil 
komen hockeyen, moet zich inschrijven via de website en kan instromen via de wachtlijst volgens 
het geldende wachtlijst- en plaatsingsbeleid. 

• Voor keepers van andere verenigingen geldt dat aanmelding en plaatsing altijd in overleg gaat met 
de Technische Commissie en het verantwoordelijke bestuurslid.  

 
Het bestuur kan om dringende redenen van dit beleid afwijken. 
 
Bestuur MHC Zoetermeer, april 2016 
 
 
Contactpersonen seizoen 2018-2019 
Jongste Jeugd 1E-lijn  Lijncoördinator 1 jaars E 
 
Contactpersonen Technische Commissie: 
Junioren meisjes  Jan Willem Verschuur  (janwillemverschuur@ziggo.nl) 
Junioren jongens  Joep Stoop (joep.a.stoop@gmail.com) 
 
Voor Dames 1 en Heren 1 is een andere procedure van toepassing. Hiervoor kunt u contact opnemen 
met de trainer/coach van het desbetreffende team. 
Dames 1   Jan Willem Verschuur  (janwillemverschuur@ziggo.nl) 
Heren 1   Joost van Nes (joostvannes@hotmail.nl) 


