Procedure: “Verzoek vervroegd doorstromen jeugd naar hogere lijn”
De laatste seizoenen ontvangt de Jeugdcommissie steeds vaker verzoeken van jeugdleden om
vervroegd door te mogen stromen naar een hogere lijn. Denk dan bijvoorbeeld aan de situatie dat
men eigenlijk 2e jaars B moet gaan worden maar al wil “doorstromen” naar de A-lijn, of als een
toekomstig 2e jaars A al wil doorstromen naar de Jong-senioren. Dit is vooral bedoeld voor spelers/
speelsters die al in een hoger leerjaar zitten dan hun hockey leeftijdgenoten en daardoor ook een
groot deel van hun sociale leven met deze oudere kinderen doorbrengen. Ondank de intentie van de
Jeugdcommissie om zoveel mogelijk mee te denken met de individuele wens van deze spelers/
speelsters maakt het meewerken aan deze verzoeken het indelingsproces voor de nieuwe teams
steeds complexer.
Om de verwachtingen voor iedereen zoveel mogelijk te kunnen managen en om zo transparant
mogelijk te zijn is het beleid rond “vervroegd doorstromen naar een hogere lijn” hieronder
beschreven.
Procedure: Verzoek vervroegd doorstromen naar een hogere lijn.
1. Leden die vervroegd door willen stromen naar een hogere lijn dienen dit verzoek voor 15
mei schriftelijk (bij voorkeur via e-mail) aan te leveren bij de lijncoördinator van hun huidige
lijn. In dit verzoek dient duidelijk onderbouwd te zijn wat de reden van dit verzoek is.
2. Een verzoek tot vervroegd doorstromen kan alleen in overweging genomen worden door de
Jeugdcommissie als dit vervroegde doorstromen voor zowel de latende lijn (bijv B) als voor
de ontvangende lijn (bijv A) niet tot verstoring van de aantallen per team zal leiden.
3. Mochten er per lijn meer verzoeken tot vervroegd doorstromen zijn dan dat er plekken
beschikbaar zijn (zoals genoemd onder punt 2) dan zal de Jeugdcommissie obv de
onderbouwingen in de verzoeken beslissen welke speler(s)/ speelster(s) voor vervroegd
doorstromen in aanmerking komen.
4. Uiterlijk 48 uur voordat de definitieve teamindeling voor het volgende seizoen op de site
gepubliceerd wordt zal de speler/ speelster een terugkoppeling ontvangen of het verzoek tot
vervroegd doorstromen gehonoreerd kan worden.
LET OP: alle spelers/ speelsters die in de afgelopen 2 seizoenen al een keer vervroegd zijn
doorgestroomd naar een hogere lijn, kunnen in principe blijven “meeschuiven” naar een hogere lijn.
Deze spelers/ speelsters zullen echter ook voor 15 mei schriftelijk bij hun lijncoördinator moeten
aangeven dat zij van deze mogelijkheid gebruik willen blijven maken.
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