TESTEN BIJ ANDERE CLUBS – AFSPRAKEN
Wij stellen vast dat er steeds vaker spelers van onze club worden uitgenodigd om bij andere clubs te
gaan testen tijdens een training of wedstrijd.
Op zich is dit uiteraard positief en een signaal dat we onze jongeren op een behoorlijke manier opleiden.
Om dit in goed banen te leiden en misverstanden te vermijden, heeft de jeugdcel hiervoor na
samenspraak met het clubbestuur, volgende afspraken ingevoerd:
- een speler krijgt pas vanaf 1 februari toestemming om te gaan testen bij andere clubs
(uitzondering mogelijk voor KRC Genk);
- een speler mag maximaal 2x bij dezelfde club gaan testen;
- er kan alleen deelgenomen worden aan talentendagen, trainingen, wedstrijden, trainingssessies
en dergelijke bij andere clubs of andere verenigingen als de betrokken speler geen training of
wedstrijd heeft bij K. Zonhoven VV.
- voor elke test bij een andere club wordt schriftelijk toelating gevraagd aan de jeugdcoördinator.
De jeugdcoördinator ondertekent deze toelating indien toestemming gegeven wordt
Als een speler zich niet houdt aan bovenstaande afspraken:
-

is hij/zij niet verzekerd tijdens de training/wedstrijd bij de andere club;
zal de jeugdcel zich uitspreken over eventuele maatregelen.
Mogelijk wordt de speler gedurende een aantal wedstrijden niet meer geselecteerd.

Houdt er aub rekening mee dat de kinderen ook af en toe hun rust kunnen gebruiken.
Open kaart spelen is de eerlijkste manier om met elkaar om te gaan.
Duidelijke communicatie doet de rest.
Deze afspraken betekenen zeker niet dat we onze spelers niet de kans willen geven om te gaan testen
bij andere clubs of om zich toekomstgericht te verbeteren op een hoger niveau.
Voor 1 februari vinden we dit echter te vroeg. De ervaring leert dat vroeger testen te vaak leidt tot
misverstanden.
We hopen op je begrip en dat deze afspraken wederzijds gerespecteerd worden.
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