
 

 
                Beleid deelname KNLTB-competitie TV Meerhoven 

(voorjaarscompetitie – historische deelname) 
 
 
Toepassing beleid 

1. Dit beleid geldt alleen voor competities die aangeboden worden door de KNLTB; 
2. Dit beleid geldt alleen voor de KNLTB-competitie voor volwassenen. 

 
Aanbod en beschikbare banen 

3. Voorafgaand aan het indelen van de teams neemt het dagelijks bestuur een besluit over: 
a. het aanbod van competitievormen; 
b. de speeldagen; 
c. het aantal beschikbare banen. 

4. Bij het nemen van het in artikel 3 genoemde besluit neemt het dagelijks bestuur de volgende 
onderdelen in overweging: 

a. het aantal beschikbare banen; 
b. het aantal deelnemers aan door de vereniging verzorgde trainingen; 
c. het aantal teams dat deel wenst te nemen aan de KNLTB-competitie; 
d. de mogelijkheid om vrij te spelen tijdens de KNLTB-competitie. 

 
Teams 

5. Niet actieve leden kunnen reglementair niet deelnemen aan een KNLTB-competitie; 
6. Een bestaand team bestaat voor minimaal 2/3 uit dezelfde teamleden ten opzichte van de 

voorafgaande KNLTB-competitie. De voorgaande competitie voor de voorjaarscompetitie is de 
voorjaarscompetitie. Bij een bestaand team van 4 of 5 spelers is dit aantal 3. Bij een bestaand team 
van 6 of 7 spelers is dit aantal 4. Bij een team van 8 of 9 spelers is dit aantal 5; 

7. Nieuwe teams zijn teams die niet voldoen aan de definitie zoals opgenomen in artikel 6; 
8. Nieuwe teams worden op een wachtlijst geplaatst. De KNLTB-commissie houdt per speeldag een 

wachtlijst bij; 
9. De KNLTB-commissie behoudt zich het recht voor om leden aan een team toe te voegen.  

  
Inschrijven 

10. De KNLTB-commissie nodigt de leden en de captains uit om in te schrijven voor de KNLTB-
competitie; 

11. De KNLTB-commissie verzoekt de teams de gewenste speeldag (maximaal één voorkeur) aan te 
geven. Deze speeldag is leidend voor de indeling; 

12. In de uitnodiging wordt een sluitingsdatum voor inschrijving opgenomen; 
13. Teams die niet inschrijven of inschrijven na de sluitingsdatum zijn uitgesloten van deelname; 
14. Teams die niet inschrijven of inschrijven na de sluitingsdatum worden van de wachtlijst gehaald; 
15. Teams zoals genoemd in artikel 13 en 14 worden hierover geïnformeerd; 
16. In uitzondering op artikel 13 en 14 kunnen teams toch deelnemen als na het doorlopen van de 

procedure zoals opgenomen in artikel 17 tot en met 23 nog deelname mogelijk is.  
 

Indelen 
17. Per speeldag wordt een overzicht gemaakt van het aantal teams dat kan deelnemen; 
18. Per speeldag wordt een overzicht gemaakt van het aantal teams dat zich heeft ingeschreven; 
19. Indien het aantal inschrijvingen voor deelname minder is dan het maximale aantal teams dat kan 

deelnemen, worden alle teams ingedeeld; 
20. Indien het aantal inschrijvingen voor deelname meer is dan het maximaal aantal teams dat kan 

deelnemen, wordt deelname bepaald door historische deelname; 



 

21. Indien er na indeling op basis van historische deelname nog deelname op een speeldag 
mogelijk is, wordt het eerstvolgende (eerste) team op de wachtlijst per speeldag en 
mits ingeschreven, uitgenodigd om deel te nemen; 

22. Indien na indeling deelname op andere speeldagen nog mogelijk is, worden teams uitgenodigd om 
in te schrijven voor andere speeldagen. Deelname op andere speeldagen wordt bepaald op 
volgorde van de wachtlijst. Het team dat het langste op de wachtlijst staat, heeft het eerste recht op 
deelname op een andere speeldag. Dit heeft geen gevolgen voor de wachtlijst op de speeldag van 
voorkeur.  

 
Historische deelname 

23. Een bestaand team dat het voorafgaande jaar heeft deelgenomen aan de voorjaarscompetitie op 
een bepaalde speeldag, krijgt de garantie om ook deel te nemen aan de daaropvolgende 
voorjaarscompetitie op diezelfde speeldag. 

 
Onvoorzien 

24. Het bestuur behoudt zich het recht voor om te beslissen indien: 
a. zich een situatie voordoet waar dit beleid niet in voorziet; 
b. er onduidelijkheid is over de uitleg van dit beleid. 

 



 

Beleid deelname KNLTB-competitie TV Meerhoven 
(najaarscompetitie/wintercompetitie - loting) 

 
 
Toepassing beleid 

1. Dit beleid geldt alleen voor competities die aangeboden worden door de KNLTB; 
2. Dit beleid geldt alleen voor de KNLTB-competitie voor volwassenen. 

 
Aanbod en beschikbare banen 

3. Voorafgaand aan het indelen van de teams neemt het dagelijks bestuur een besluit over: 
a. het aanbod van competitievormen; 
b. de speeldagen; 
c. het aantal beschikbare banen. 

4. Bij het nemen van het in artikel 3 genoemde besluit neemt het dagelijks bestuur de volgende 
onderdelen in overweging: 

a. het aantal beschikbare banen; 
b. het aantal deelnemers aan door de vereniging verzorgde trainingen; 
c. het aantal teams dat deel wenst te nemen aan de KNLTB-competitie; 
d. de mogelijkheid om vrij te spelen tijdens de KNLTB-competitie.  

 
Teams 

5. Niet actieve leden kunnen reglementair niet deelnemen aan een KNLTB-competitie; 
6. Een bestaand team bestaat voor minimaal 2/3 uit dezelfde teamleden ten opzichte van de 

voorafgaande KNLTB-competitie. De voorgaande competitie voor de najaarscompetitie is de 
najaarscompetitie. De voorgaande competitie voor de wintercompetitie is de wintercompetitie. Bij 
een bestaand team van 4 of 5 spelers is dit aantal 3. Bij een bestaand team van 6 of 7 spelers is dit 
aantal 4. Bij een team van 8 of 9 spelers is dit aantal 5. 

7. Nieuwe teams zijn teams die niet voldoen aan de definitie zoals opgenomen in artikel 6; 
8. Nieuwe teams die voor 2/3 of meer uit leden bestaan die minder dan 1 jaar lid zijn, worden 

uitgesloten van deelname; 
9. In uitzondering op artikel 7 en 8: 

a. mogen nieuwe teams, nadat de procedure zoals omschreven in artikel 11 tot en met 29 is 
doorlopen, deelnemen aan de KNLTB-competitie als het aantal inschrijvingen voor 
deelname minder is dan het maximale aantal teams dat kan deelnemen. 

10. De KNLTB-commissie behoudt zich het recht voor om leden aan een team toe te voegen.  
  

Inschrijven 
11. De KNLTB-commissie nodigt de leden en de captains uit om in te schrijven voor de KNLTB-

competitie; 
12. De KNLTB-commissie verzoekt de teams de gewenste speeldag (maximaal één voorkeur) aan te 

geven. Deze speeldag is leidend voor de indeling; 
13. In de uitnodiging wordt een sluitingsdatum voor inschrijving opgenomen; 
14. Teams die inschrijven na de sluitingsdatum worden uitgesloten van deelname tenzij na het 

doorlopen van de procedure zoals opgenomen in artikel 15 tot en met 29 nog deelname mogelijk is. 
Het betreffende team wordt hierover geïnformeerd. 

 
Indelen 

15. Per speeldag wordt een overzicht gemaakt van het aantal teams dat kan deelnemen; 
16. Per speeldag wordt een overzicht gemaakt van het aantal teams dat zich heeft ingeschreven; 
17. Indien het aantal inschrijvingen voor deelname minder is dan het maximale aantal teams dat kan 

deelnemen, worden alle teams ingedeeld; 
18. Indien het aantal inschrijvingen voor deelname meer is dan het maximaal aantal teams dat kan 

deelnemen, wordt deelname bepaald door loting zoals omschreven in artikel 19 tot en met 27; 



 

 
 
Procedure loting 

19. Indien de situatie zoals omschreven in artikel 18 zich voordoet, wordt er geloot; 
20. Alle ingeschreven teams krijgen een unieke code. Indien er sprake is van een bestaand team, 

behoudt het team deze unieke code ook de daarop volgende jaren; 
21. Teams die worden uitgeloot, nemen niet deel aan de competitie op de betreffende speeldag; 
22. Teams die worden uitgeloot, hebben de daaropvolgende jaren recht op deelname aan de 

competitie op de betreffende speeldag totdat alle teams één keer zijn uitgeloot. Hieronder wordt 
verstaan: 

a. de daaropvolgende competitie voor de najaarscompetitie is de najaarscompetitie in het 
volgende jaar; 

b. de daaropvolgende competitie voor de wintercompetitie is de wintercompetitie in het 
volgende jaar. 

23. Nadat alle teams op betreffende speeldag één keer zijn uitgeloot, start deze procedure opnieuw 
met die restrictie dat een team niet twee jaar achter elkaar uitgeloot kunnen worden. 

 
Loting 

24. Datum, tijdstip en locatie van de loting wordt vooraf kenbaar gemaakt; 
25. De captains van de ingeschreven teams worden uitgenodigd voor de loting; 
26. De loting is openbaar; 
27. De captains van de ingeschreven teams worden na de loting geïnformeerd. 

 
Na de loting 

28. Indien na indeling van alle competitiedagen (artikel 15 tot en met 18) en eventuele loting deelname 
op andere competitiedagen nog mogelijk is, worden de teams die na loting niet kunnen deelnemen 
op de door hun gewenste speeldag uitgenodigd om in te schrijven voor andere competitiedagen. 
De procedure zoals omschreven in artikel 11 tot en met 14 is hierop van toepassing. Deelname op 
een andere speeldag, heeft geen gevolgen voor het recht op deelname zoals opgenomen in artikel 
22; 

29. Indien het aantal inschrijvingen groter is dan het aantal beschikbare plaatsen, dan vindt wederom 
een loting plaats waaraan het jaar daarna geen rechten aan ontleend kunnen worden.  
 

Onvoorzien 
30. Het dagelijks bestuur behoudt zich het recht voor om te beslissen indien: 

a. zich een situatie voordoet waar dit beleid niet in voorziet; 
b.  er onduidelijkheid is over de uitleg van dit beleid. 

 


