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Hulsberg, 21 april 2017 

 
Procedure en overleg potentieel nieuw team. 
 

Bestuursvergadering beslist voorafgaand aan 1e gesprek met potentieel nieuwe team of gesprekken 
voortgezet moeten worden. 
 
Vereisten volgens Bestuur ZVV Le Soleil: 

 
- Minimaal 10 spelers bij volledig commitment van de spelers. Meer dan 10 is wenselijk indien er twijfel is bij 

commitment. 
- Inschrijfgeld € 5,00 eenmalig per nieuwe speler. 
- Contributie bij automatische voorafbetaling door lid zelf te regelen bij eigen bank; per seizoen, 12 * € 13,50, en tot 

23 jaar en studerend en ontvangst studiebeurs, 12 * 7,50. 
- Boetes opgelegd door KNVB voor eigen rekening of eventuele teamkas. 
- Tenues worden in de regel door ZVV Le Soleil geregeld.  
- Participatie in de club en bij de diverse jaarlijkse activiteiten. 
- Geen strafhistorie bij KNVB 

 
Wat krijg je ervoor terug bij ZVV Le Soleil: 

 
- Goed georganiseerde, florerende en fatsoenlijke vereniging. 
- Financieel gezonde vereniging. 
- Rondom wedstrijden en trainingen etc. wordt, m.u.v. het regelen team op speeldag en participatie in de club, alles 

door Le Soleil geregeld. 
- Jaarlijks terugkomende activiteiten; winterwandeling, feestavond en Sinterklaas voor de kleintjes tot 10 jaar. 
- Volledige en duidelijke procedures rondom contributiebetalingen en scheidsrechters. 
- Training op maandag van 20.00-21.30 uur. 
- Coachoverleg ter voorbereiding op een seizoen met uitreiking van complete coachmap. 
- Gedegen voorbereiding met extra trainingen, oefenwedstrijden en onderling toernooi. 

 
Vragen aan potentieel team in gesprek: 
 

1) Wie zijn de potentiële nieuwe spelers? 
2) Zijn de potentiële nieuwe spelers lid of 3 jaren vooraf lid geweest bij een zaalvoetbalvereniging. 
3) Spelen de potentiële nieuwe spelers veldvoetbal? 
4) Is er een coach of begeleider? Zo nee, wie worden de 2 teamcontacten? 
5) Regelen jullie eigen sponsor? 
6) Is er strafhistorie bij KNVB? 
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