Toelichting concept poule indeling jeugd
Seizoen 2020-2021 1e helft
Inleiding
Deze toelichting is een aanvulling op het concept poule indeling van de jeugdcompetitie 1e
helft 2020-2021. Graag willen we iedereen er op wijzen dat de poule indeling die
gepubliceerd is in concept is. De komende weken zullen de poules mogelijk nog wijzigen in
verband met terugtrekkingen, doorstromingen en toevoegingen in de laagste klassen.
De concept poule indeling is hier gepubliceerd.
Als er opmerkingen zijn over de concept poule indeling kunnen deze gemaild worden naar
competitie.west@nevobo.nl. Dit kan tot en met maandag 10 juni. Alle opmerkingen worden
verzameld en na 10 juni verwerkt.

Aantal poules en samenstelling
Het aantal poules is deze seizoenshelft afhankelijk van het aantal inschrijvingen per niveau.
Met het abrupt afbreken van seizoen 19-20 door de uitbraak van Corona is er voor gekozen
om elk team op het gewenste niveau in te delen.
Er is vervolgens ingedeeld volgens een aantal uitgangspunten:
• Zo klein mogelijke reisafstanden binnen de poule
• Zo weinig mogelijk meerdere teams van een vereniging in dezelfde poule
Bij de overgang naar de 2e helft van seizoen 20-21 zal gewerkt worden met een PD regeling,
deze zal later uitgewerkt worden en voor 1 september gepubliceerd worden.
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Toelichting per categorie
Jongens A
Er zijn in de Hoofdklasse 3 poules gevormd.
In de 1e klasse is er een kleine en een grote poule gemaakt, om zo de reisafstanden beperkt
te houden.
Jongens B
Er zijn 2 teams uit Noord-Holland van de 2e klasse naar de 1e klasse verplaatst om de
reisafstanden beperkt te houden.
Jongens C
Er waren voldoende aanvragen om aparte 3e klasse poules te vormen. Voor 1 team was
daarin geen plek, die is verplaatst naar de 2e klasse.
Meisjes A
Er waren heel veel inschrijvingen voor de Hoofdklasse, hiervan zijn dan ook 6 poules
gevormd.
Binnen de 3e klasse was het niet mogelijk om overal een goede poule te vormen. Meerdere
teams zijn dan ook verplaatst naar de 2e klasse.
Meisjes B
Er waren veel inschrijvingen voor de Hoofdklasse, waarvan 4 poules zijn gevormd. In de 3e
klasse zijn een aantal teams uit Noord-Holland naar de 2e klasse verplaatst om de
reisafstanden beperkt te houden.
Meisjes C
Er zijn maar beperkt aantal inschrijvingen bij de Hoofdklasse. Gezien de spreiding is gekozen
om 2 grote poules te maken.
CMV niveau 6
In de omgeving Den Haag zijn de teams uit de 2e klasse naar de 1e klasse verplaatst om zo 2
evenwichtige poules te maken.
CMV niveau 5
Alle teams zijn geplaatst waar ze zijn ingeschreven.
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Terugtrekken team
Teams kunnen worden teruggetrokken. Afhankelijk van de datum zijn de volgende
consequenties hierbij van toepassing:
• Voor 1 juli: Er is geen inschrijfgeld verschuldigd
• Vanaf 1 juli tot en met 30 september: 25% van het inschrijfgeld is verschuldigd
• Vanaf 1 oktober: Het volledige inschrijfgeld is verschuldigd

Dispensatie
Voor het seizoen 2020-2021 gelden de volgende leeftijdsgrenzen:
A-jeugd
geboren na 30-09-2002
B-jeugd
geboren na 30-09-2004
C-jeugd
geboren na 30-09-2006
CMV-jeugd geboren na 30-09-2008
De dispensatie regels zijn te vinden op onze statuten en reglementen pagina, richtlijn 3.11.
De dispensatie aanvraag gaat weer via de teamsamenstelling op nevobo.nl. Dit is mogelijk
vanaf 1 juli. Meer informatie hierover volgt later.
Alle dispensatie aanvragen moeten voor aanvang van het seizoen binnen zijn.
Mochten er vragen zijn na het lezen van deze toelichting kunnen deze gesteld worden via
competitie.west@nevobo.nl
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