Publicatie 3.15
Uitgangspunten “zij-instroom” tbv R.3.2 Promotie- /
degradatieregeling
Aanleiding
Elk jaar krijgen wij als organisatie bij de inschrijving enkele vragen om ‘nieuwe’ teams hoger
in te mogen schrijven. Hier kan deels invulling aan gegeven worden als dit nog het niveau van
1e klasse of lager betreft, maar inschrijven voor hogere niveaus behoort meestal niet tot de
mogelijkheden omdat hiermee de belangen van andere clubs worden geschaad en huidige
regelgeving dit niet mogelijk maakt.
Tijdens de consultatierondes die zijn gehouden met betrekking tot de flexibilisering van de
competitie is dit onderwerp ook aan bod gekomen en is duidelijk geworden dat velen open
staan voor een vorm van “zij-instroom”. In onderstaand schrijven is uiteen gezet hoe hier
invulling aan gegeven zal worden.

Uitgangspunten
•

•

•
•

•

De publicatie geldt alleen voor seizoen 2021-2022, de reden is dat er geen (eind)stand en
promotie/degradatie is gespeeld na seizoen 2020-2021.
Voor seizoen 2022-2023 zal een update van de publicatie worden gemaakt.
Voor de nationale competitie (2e divisie en hoger) is zij-instroom mogelijk, hiervoor zal
mede een motivatiebrief meegestuurd dienen te worden. In de motivatie zal toegelicht
moeten worden waarom de vereniging in aanmerking komt voor de mogelijke zijinstroom. De aanvragen zullen daarna worden beoordeeld en indien er ruimte is worden
toegewezen.
Iedere vereniging die een verzoek tot hoger inschrijven indient, dient te voldoen aan de
gestelde eisen voor het speelniveau.
Uit de consultatierondes is naar voren gekomen dat alle betrokkenen van mening zijn dat
een team er in principe altijd om moet spelen, dus nooit zomaar geplaatst kan worden.
Dat is voor seizoen 2021-2022 niet mogelijk.
Voor seizoen 2021-2022 is besloten om de aanmeldingen zij-instroom en opvullen open
plaatsen samen te voegen en deze op basis van aantal spelerspunten te beoordelen.

Wanneer opgave van de teams/ spelers:
•

De teams die in aanmerking willen komen voor “zij-instroom” en opvullen open plaatsen
moeten dit uiterlijk 2 mei 2021 voor de Topdivisie, 1e & 2e divisie en 15 mei 2021 voor de
3e divisie en promotieklasse aangeven.
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•

Bij de opgave kan een gewenst niveau aangegeven worden, maar dit biedt geen garantie
voor plaatsing. Bij een eventueel beduidend hoger puntenaantal t.o.v. het gewenste
niveau zal contact opgenomen worden met de vereniging aangezien het team sterker is
qua opgave dan het gewenste niveau. Op basis van onderstaande punten tabel worden
de teams volgens de vastgestelde NOJK-ranking geplaatst:
Competitie
Eredivisie
Topdivisie
1e divisie
2e divisie
3e divisie

•

Competitie
Promotieklasse
1e klasse
2e klasse
3e klasse en lager
Jeugd

Punten
11
10
9
8
8

Onderstaand het minimaal aantal punten wat je moet hebben om te kunnen worden
ingedeeld in een bepaalde divisie/klasse. Onderstaande is op basis van 7 spelers, die
samen de meeste punten leveren.
Competitie
Topdivisie
1e divisie
2e divisie
3e divisie
Promotieklasse

•

Punten
20
18
16
14
12

Punten
126
112
98
84
77

Om een zo eerlijk mogelijke verdeling te maken zijn de volgende voorwaarden hierbij van
kracht:
o De ranking punten worden toegekend op basis van het laatste actieve seizoen van
de speler.
o De ranking punten van een speler tellen maximaal 3 jaar mee voor 100%.
o De ranking punten van een speler die langer dan 3 jaar gestopt is, maar minder
dan 5 jaar, tellen voor 50% mee.
De ranking punten van spelers die langer dan 5 jaar gestopt zijn tellen voor 0%
mee, tenzij de vereniging (speler) kan aantonen waar hij/zij heeft gespeeld (actie
vereniging), in dat geval van akkoord zal dit voor 50% meetellen:
Voorbeeld: een Eredivisie speler die 10 jaar geleden Eredivisie speelde heeft niet
hetzelfde niveau als een speler die vorig jaar Eredivisie speelde. Daar willen we
onderscheid in maken.
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Indeling nieuwe seizoen
•

De volgorde van aanvulling voor het nieuwe seizoen is als volgt:
o Nationaal: Topdivisie t/m 2e divisie, verenigingen dienen een motivatiebrief in te
sturen. Op basis daarvan en de toegekende punten wordt een keuze gemaakt
indien er plaatsen vrij zijn.
o Regionaal: 3e divisie en promotieklasse, teams die zich hebben aangemeld voor
zij-instroom en opvullen open plaatsen worden gerangschikt voor aanvulling van
de 3e divisie en promotieklasse. De vereniging/ team met het hoogste
puntenaantal zal als 1e worden ingedeeld als er een plaats vrij is.

•

Tijdens de competitie in het seizoen 2021-2022 zullen de spelers die zijn op gegeven in
minimaal 60% van de wedstrijden moeten zijn uitgekomen.
Indien dit niet het geval is in het 1e jaar na “zij-instroom” dan zal aan het einde van het
seizoen het recht vervallen om in die klasse te mogen uitkomen en heeft het team alleen
nog recht om uit te komen in die klassen waarvoor vrije inschrijving geldt. .
Tevens zal voor de vereniging het recht om in te schrijven voor “zij-instroom” voor het
daarop volgende seizoen vervallen.

•
•

Deze harde criteria zijn opgesteld om misbruik van de regeling te voorkomen.
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