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Formeel/juridisch standpunt: 

Op de website van Sarto staat: 

Deelname aan trainingen en wedstrijden zonder officiële inschrijving bij Sarto en 

de KNVB 

Het is niet toegestaan deel te nemen aan trainingen of competitiewedstrijden dan 

wel andere activiteiten georganiseerd door RKSV Sarto zonder zich officieel 

schriftelijk te hebben aangemeld als lid of als vrijwilliger bij de ledenadministratie. 

Aan mondelinge toezeggingen, toestemming of mededelingen van een Sarto-lid of 

vrijwilliger kunnen geen rechten worden ontleend. Wanneer aan de voorwaarde 

van schriftelijke aanmelding bij de ledenadministratie niet is voldaan, is deelname 

of inzet geheel voor eigen risico en is (het bestuur van) RKSV Sarto op geen 

enkele wijze aansprakelijk. 

 

Bovenstaand formeel standpunt geldt dus niet alleen voor (proef)trainingen maar zeker 

ook voor wedstrijden en andere activiteiten. 

 

In het jeugdbeleidsplan (versie november 2016; onder trainingen, algemeen beleid) 

staat: 

Deelname aan trainingen is voorbehouden aan spelers die zijn ingedeeld in een 

Sartoteam. Er is géén gelegenheid voor (proef)trainingen door niet-leden (buiten 

Tryout Sports en uitgezonderd kandidaat G-spelers). 

 

Type (proef)training: 

Het is, om pragmatische redenen, goed om onderscheid te maken in het “type” 

(proef)training waarvoor mensen zich (aan)melden: 

A. Men wil een proeftraining om te kijken wat het inhoudt en om daarna lid te worden 

van een niet-selectieteam (overwegend nieuwe JO8 en JO9 spelers, incidenteel ook 

oudere jeugd en senioren). 

B. Men wil een proeftraining omdat men in het eerstvolgende seizoen deel wil uitmaken 

van een selectieteam van Sarto. 

C. Leden van andere verenigingen, die om reden van werk of studie doordeweeks niet 

mee kunnen trainen bij hun eigen vereniging, willen bij Sarto meetrainen om in 

conditie te blijven. 

 

Pragmatische standpunten: 

Ten aanzien van type (proef)training A: 

- Indien het een speler uit de leeftijdscategorie JO11 of lager betreft: doorverwijzen 

naar de woensdagmiddagcoördinator, die de speler 1 of 2 keer mee laat trainen in 

een in zijn ogen geschikt team. Daarna dient men zich in te schrijven volgens de 

reguliere procedure die op de website staat. 

- Indien het een oudere speler betreft: doorverwijzen naar de betreffende 

leeftijdscoördinator of coördinator lagere senioren, die de speler 1 of 2 keer mee 

laat trainen in een in zijn ogen geschikt team, na overleg met de betrokken 

trainer. Daarna dient men zich in te schrijven volgens de reguliere procedure die 

op de website staat. 

Dit sluit niet aan op het formele/juridische standpunt op de website en de passage in het 

jeugdbeleidsplan maar dit is de pragmatische  werkwijze die we al jaren hanteren en die 

nauwelijks tot problemen leidt.  



 
Het aanbieden van proeftrainingen / meetrainen door niet-leden – v3.0 2/2 

Ten aanzien van type (proef)training B: 

Indien zich spelers van buitenaf melden1 die in aanmerking willen komen voor een 

selectieteam dan geldt een andere aanpak, dit om problemen en onnodige 

administratieve handelingen te voorkomen. 

- De betreffende leeftijdscoördinator2 en de betreffende technisch 

(jeugd)coördinator bepalen of de speler in aanmerking komt voor een 

proeftraining voor selectiedoeleinden. Hetgeen in het document “Proces indeling 

teams nieuw seizoen” hierover beschreven staat is hierin leidend. 

- Voordat een speler daadwerkelijk aan een proeftraining voor selectiedoeleinden 

kan meedoen dient er een volledig ingevuld inschrijfformulier te zijn ingeleverd 

(via de postbus van Sarto, in het postvakje van de ledenadministratie of via mail 

aan ledenadministratie@rksvsarto.nl).  

- Rechtsboven op het inschrijfformulier dient “op proef” aangegeven te zijn zodat 

de overschrijving en de incasso van het inschrijfgeld pas worden geïnitieerd na 

daadwerkelijke plaatsing van de speler. 

- Per leeftijdscategorie3 mogen uiteindelijk maximaal vier spelers van andere 

verenigingen in de selectieteams worden geplaatst (in beginsel twee per 

selectieteam per leeftijdscategorie). Spelers met een aanwijsbaar Sarto-verleden 

die bij de vereniging (willen) terugkeren vallen buiten deze beperking. 

Ook dit sluit niet volledig aan op het formele/juridische standpunt op de website en de 

passage in het jeugdbeleidsplan. 

 

Ten aanzien van type (proef)training C: 

- In beginsel bieden we deze mogelijkheid alleen aan spelers die mee willen trainen 

bij de JO19-selectie of de seniorenselectie (Sarto 1 en 2).  

- Het is aan de beoordeling van de hoofdtrainer JO19 of de hoofdtrainer van de 

seniorenselectie of een speler die met zijn selectie mee wil trainen over het 

vereiste niveau beschikt, dit nadat een speler eventueel aan één of twee 

trainingen heeft meegedaan. Wanneer een speler als ongeschikt voor het 

meetrainen met een selectieteam wordt beoordeeld, dan kan hij/zij niet met een 

team op lager niveau meetrainen. 

- Er kunnen bij zowel de JO19-selectie als bij de seniorenselectie maximaal 4 niet-

leden meetrainen (onder de hierboven genoemde voorwaarden). Dit maximum 

kan ook lager liggen, zulks ter beoordeling van de betreffende hoofdtrainer. 

Ook hier geldt de opmerking dat bovenstaande niet volledig aansluit op het 

formele/juridische standpunt op de website en de passage in het jeugdbeleidsplan. 

 

Conclusie 

We hanteren de geformuleerde pragmatische standpunten maar handhaven het 

formele/juridische standpunt op de website om in voorkomende gevallen op terug te 

kunnen vallen. De aangehaalde passage uit het jeugdbeleidsplan kan in een volgende 

versie eventueel verwijderd worden.  

 
1 Wij (trainers, scouts, andere kaderleden (leiders), ouders, etc.) halen of ronselen zelf 

niemand. 
2 In geval van een senior-speler dient hier de hoofdtrainer gelezen te worden. 
3 Een leeftijdscategorie omvat twee jaarlagen, Sarto kent 6 leeftijdscategorieën: JO19, 

JO17, JO15, JO13, JO11 en JO9. 
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