
Beleid Vriendenteams Tiel’72 
Onderstaande is voor seizoen 2019-2020. Dit omdat het huidige technische beleidsplan 
(einddatum is 2020) niks over vriendenteams beschreven staat.  

Tiel’72 is zeer blij met vriendenteams. Vriendenteams zorgen voor meer leden en dus 
meer teams. De TC wil daarom ook dit begrip vergroten.  

In de huidige situatie zijn er selectieteams (Tiel 1,2 & bijv. 3). ‘Vriendenteam’ Tiel 4. Tiel 
5 en 6 is door TC geformeerd. Uiteraard zitten in alle teams vrienden. Indien er een 
vriendenteam in een hogere wedstrijdklasse speelt dan Tiel 3, dan is dit vriendenteam 
voor de bond Tiel 3. 

In de nieuwe situatie kennen we 2 soorten: 

- Selectieteams (verwachting Tiel 1,2,3) 
Het formeren van deze teams zal door TC geregeld worden. 
 

- Vriendenteams (verwachting Tiel 4,5 en 6? En midweek?) 
Spelers kunnen zelf hiervoor een team formeren. De TC geeft hieraan volledige 
medewerking en zal via KNKV er alles aan doen om team te faciliteren.  

Aan het samenstellen van de teams zijn wel een aantal regels verbonden: 

- Vanuit vriendenteam is er minimaal 1 speler contactpersoon (CP) voor TC. 
- Alleen volledige teams kunnen opgegeven Aantal spelers minimaal 10 maximaal 

14. (uitzonderingen altijd iov TC) 
- Wanneer een vriendenteam uit 5 heren en 5 dames bestaat zal de TC dit iom c.p. 

vriendenteam aanvullen.  
- Vriendenteam kan zelf aangegeven of ze wedstrijd of breedte korfbal willen 

spelen. De TC zal hiervoor de definitieve keuze in clubbelang maken. 
- Inschrijven alleen Veld of alleen zaal mogelijk. 
- Zeker in de zaal gaat vriendenteam 1x per week trainen, aangezien er een zaal 

gehuurd is. Opkomst van trainingen ca 70/80%. 
- In de zaal wordt er verwacht dat de trainingsopkomst 70/80% is. Dit ivm de 

kosten en de schaarse beschikbaarheid van de zaaluren. 
- Indien wedstrijd korfbal dan bepaalt TC welke klasse. 
- Ieder lid (ook vriendenteam) moet aan het vrijwilligersbeleid dus vrijwilligerswerk 

van en binnen Tiel’72  voldoen. 

Werving door spelers zelf: 

Een vriendenteam kan door spelers zelf opgestart en geformeerd worden. Kortom stel je 
eigen team samen aan de hand van bovenstaande criteria en onderstaande 
wervingsregels van onze club. 

- Werving bij spelers die geen lid zijn bij Tiel’72 is toegestaan. 
- Geen werving bij huidige spelers van Tiel’72 zonder een akkoord van TC. 

Aanmelden VELDSEIZOEN NAJAAR EN VOORJAAR 

- Team moet voor 01 juni aangemeld zijn voor veldseizoen najaar en voorjaar. 
Aanmelden is ook najaar en voorjaar spelen. Niet tussentijds opzeggen 
(bijzondere omstandigheden zoals, blessures, werk buitenland e.d. nagelaten). 

 



 

 

Aanmelden ZAALSEIZOEN 

- Team moet voor 01 sep aangemeld zijn voor zaalseizoen. Aanmelden is ook heel 
zaalseizoen spelen. Niet tussentijds opzeggen (bijzondere omstandigheden zoals, 
blessures, werk buitenland e.d. nagelaten). 

 

 

 

Taken TC: 

- Team aanmelden bij bond. 
- Bepalen in welke wedstrijdklasse vriendenteam speelt. 
- Regelen van scheidsrechters. 
- Plannen van vervoer. 
- Regelen van vervangers indien er te weinig spelers. Dit altijd iov cp van team. 
- Op zoek naar trainers/coach 

Helaas is trainers en coaches vinden voor senioren teams de laatste seizoenen erg lastig. 
Dus vanuit TC kan van hieruit geen garantie voor gegeven worden. Uiteraard kan 
vriendenteam zelf mee zoeken naar een trainer en/of coach. Indien deze niet te vinden is 
dan zal vanuit vriendenteam zelf een trainer aangewezen worden of maken zelf een 
roulatie systeem zodat er elke week een speler(ster) trainen geeft. 


