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REGLEMENT 
 

 

Betreft Aannamebeleid selectieteams 

Datum 20-11-2020 

 
 

 

Toelichting 

Montfoort S.V.’19 is een vereniging voor “Montfoort en omstreken”. Ons eerste elftal is ons sportieve 

vlaggenschip wat uitkomt in de zaterdag 1e Klasse en dat willen we graag voortzetten met spelers die  

zoveel mogelijk afkomstig zijn uit de eigen jeugdopleiding. 

 

Achterliggende gedachte daarbij is dat er zoveel mogelijk wordt gespeeld met spelers uit Montfoort. 

De eigen Montfoortse jeugd moet zoveel mogelijk kansen krijgen. Montfoortse vrijwilligers zetten zich 

in voor de eigen Montfoortse jeugd. Ook Montfoortse sponsoren zijn bereid voor de eigen jeugd te 

sponsoren. Montfoort zal mogelijk een aantrekkingskracht in de omstreken hebben, maar het primaire 

belang ligt bij de eigen Montfoortse jeugd. Dat is voor de korte en lange termijn van belang voor een 

goed verenigingsleven en een zo groot en lang mogelijke betrokkenheid van de eigen leden en 

vrijwilligers.  

 

Met dit reglement willen wij de kaders ten aanzien van het aannamebeleid binnen de selectieteams 

voor iedereen zo duidelijk en transparant mogelijk maken. 

 

Artikel 1. Regio afbakening voor spelers van buiten Montfoort 

1. Om in de A-selectie (18 spelers + 3 keepers) of jeugdselectie te kunnen spelen dient een speler 

maximaal 15 km, gereden kilometers, vanaf de vereniging woonachtig te zijn of woonachtig te zijn 

in Gouda. 

2. Indien een Montfoortse speler buiten Montfoort is gaan wonen of studeren wordt deze speler 

beschouwd als een speler uit Montfoort. Deze speler wordt dan niet meegeteld in het aantal 

spelers welke maximaal in een selectieteam mogen uitkomen, zoals genoemd in artikel 2. 

 

Artikel 2. Maximaal aantal spelers van buiten Montfoort 

1. De hieronder genoemde maxima voor spelers van buiten Montfoort gelden: 

• A-selectie senioren: Maximaal 4 personen met de mogelijkheid om 2 spelers extra toe te 
voegen indien deze spelers 3 seizoenen of langer lid zijn van onze vereniging.  De 2 extra 
genoemde spelers zijn met name bedoeld om de doorstroming van jeugdspelers, die al 
meerdere jaren bij onze vereniging actief zijn en onze jeugdopleiding (gedeeltelijk) hebben 
doorlopen, te bevorderen. 

• Selectieteams jeugd: Maximaal 3 personen per leeftijdscategorie 
2. Het seizoen 2020/2021 wordt gezien als een nulmeting voor de spelers van buiten Montfoort. 

Deze spelers kunnen in de komende jaren blijven uitkomen voor het selectieteam ondanks dat niet 
wordt voldaan aan artikel 1 en artikel 2.1. Echter er mag niet eerder een nieuwe speler van buiten 
Montfoort worden opgenomen in het selectieteam indien niet voldaan wordt aan artikel 2.1. 
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Artikel 3. Aanmelden speler van buiten Montfoort 

1. Een speler die zich aanmeldt voor een selectieteam bij onze vereniging en voldoet aan de 

voorwaarden van artikel 1 en 2 zal eerst binnen Voetbal Technische Zaken (VTZ) en de technische 

staf besproken moeten worden of de speler daadwerkelijk een toegevoegde waarde heeft voor 

het selectieteam/de vereniging. De VTZ is bepalend in het te nemen besluit. 

 

Artikel 4. Vergoedingen en verplichtingen 

1. Alle spelers betalen contributie. 

2. Spelers worden niet direct of indirect betaald. 

3. Vrijwilligerstaken gelden ook voor alle spelers uit de selectieteams. 

4. Spelers uitkomende in de A-selectie en die woonachtig zijn buiten Montfoort kunnen in 

aanmerking komen voor een reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer. 

5. De begroting van de selectieteams om de selectieteams te kunnen faciliteren wordt ter 

goedkeuring voorgelegd aan het bestuur, en zal door de VTZ-commissies transparant worden 

beheerd, zodat goed inzichtelijk zal zijn waaraan de gelden worden besteed. 

 

Artikel 5. Bestuur 

1. Indien het wenselijk cq. noodzakelijk is om een uitzondering te maken op dit reglement zal dit 

vooraf kenbaar gemaakt moeten worden aan het bestuur. Het bestuur zal een besluit nemen of 

van het reglement afgeweken mag worden. Deze uitzonderingsmogelijkheid is beperkt tot de  

A-selectie, tot één persoon per seizoen, en alleen tot artikel 1.1. en 2.1. 

2. Bij twijfel of een speler van buiten Montfoort binnen de gestelde kaders van dit reglement valt zal 

vooraf afstemming met het bestuur plaats moeten vinden. 

3. Indien achteraf blijkt dat in strijd is gehandeld met dit reglement is het bestuur bevoegd om dit te 

corrigeren.  

 

 

 

 


