Op zijn vroegst NA 15 JUNI 2020 zullen spelers, dan
wel ouders van de leiders/trainers iets vernemen
over de indeling. Daarvoor betreft het slechts
‘geruchten’

Proces indeling elftallen
samen met leiders en trainers
R.K.S.V. ‘t Peeske v1.0
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Stap 1 INFORMATIE

Stap 2 SCOPE

Stap 3 CONCEPT 1

Stap 4 VERGADERING

Stap DEFINITIEF maken

Stap 6 BEKENDMAKING

uitleg aan
leiders/trainers en
ouders van nieuwe
richtlijnen KNVB

Welke spelers gaan
door in 2020/2021
Welke leiders en
trainers gaan door
in 2020/2021

TC levert digitaal een
concept (CONCEPT 1)
indeling op aan de leiders
en trainers

Discussiëren en
argumenten overwegen
ter besluitvorming
In kleine groepjes
vergaderen

1 week om de puntjes
op de i te zetten
heroverwegen n.a.v.
vergadering.
Definitief maken
CONCEPT 2

Bekendmaking
elftalindeling DEFINITIEF
(eventueel met of zonder
trainers/leiders. Dit
mogelijk later i.v.m.
beschikbaarheid

Voor 30-4-2020 per
APP

Stap 1 BEKENDMAKING
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De nieuwe indeling
wordt
bekendgemaakt
middels het
ophangen van de
indelingen en via het
‘digitale samenspel’
en op de website
15-6-2020

Voor 30-4-2020
per APP

Voor 15-5-2020
Aan individuele
leiders/trainers per APP

Afgerond 22-5-2020

Afgerond op 29-52020

Ophangen voetbalveld
15-6-2020

Stap 2 IN GESPREK

Stap 3 BEZWAAR

Stap 4 OPLOSTIJD

Stap 5 COMMUNICATIE

Stap 6 AFRONDING

Binnen 5 dagen wordt er
wel/niet een passende
oplossing aangegeven
door de Technische
Commissie.

Bij wijzigingen worden
individueel
trainers/leiders en ouders
geïnformeerd

Kledingcommissie
informeren
Secretariaat informeren
KNVB wijzigingen
doorgeven inclusief
klasse, dispensatie elftal
en dispensatiespelers

Voor 22-6-2020

23-6-2020

23-6-2020

2 dagen reactie tijd
om bij de
trainer/leider aan te
geven wat ouder
vindt. De
leider/trainer gaat in
gesprek met ouder
over de inhoud.
Uiterlijk 17-6-2020

Bij andere visie ouder om
welke reden dan ook, kan
er door ouder een mail
gestuurd worden naar
voetbalzaken@vvpeeske.
nl inclusief onderbouwing
waarom ouder het er niet
mee eens is.
17-6-2020

