
● Met ingang van dit seizoen een nieuw lidmaatschap: AR-lidmaatschap 
dit fungeert als pilot voor het seizoen 2019-2020 

 
Er is steeds meer vraag naar een flexibel lidmaatschap. We zien de laatste tijd leden stoppen die 
niet meer de vaste verplichtingen willen. Met het AR-lidmaatschap kunnen leden aangeven dat ze 
bereid zijn af en toe een wedstrijd te willen spelen. Daarnaast mogen AR-leden deelnemen aan 
trainingen. Oftewel een erg flexibel lidmaatschap. 
De AR leden willen ook graag weten waar zij aan toe zijn; dit is belangrijk om ons te realiseren 
als we meer AR-leden willen binnenhalen. 

 
De regeling is nu deels gebaseerd op vertrouwen. Niet alles wordt controleerbaar vastgelegd 
(denk aan 5 minuten spelen ivm blessure tov max aantal wedstrijden; een team niet interessant 
genoeg vinden om in mee te doen enz), Uiteindelijk geldt hier: het bestuur beslist. 

 
Dit lidmaatschap valt wat contributie betreft tussen trainend lid en spelend lid. De contributie is 
vastgelegd onder het kopje contributie op de website. AR-leden betalen geen € 8,- kledinggeld per 
jaar. Een AR-lid wordt niet ingedeeld in een team, maar kan door de verschillende teams worden 
benaderd wanneer zij zelf niet over genoeg mensen beschikken. Met het indelen van de teams 
wordt dus ook geen rekening gehouden met AR-leden en zorgt de TC ervoor dat de teams 
voldoende bezetting hebben (idealiter 6 om 6 per team). Bij 
afmeldingen/verhinderingen/blessures/etc. kunnen naast de junioren / spelende senioren ook de 
AR-leden worden benaderd. In overleg met de TC wordt bepaald hoe we de trainingen in kunnen 
richten, afhankelijk van het aantal AR-leden. 
Bestuur dient te kijken in hoeverre de verplichtingen en de voordelen van AR-leden zich 
verhouden tot bijvoorbeeld de midweek leden. 

 

Voorwaarden: 

 
● Wedstrijden 

Maximaal 10 wedstrijden per seizoen (veld en zaal samen). 
o De voorkeur gaat er naar uit om de jeugd een kans te geven in de selectie; 

uiteindelijk bepaalt de trainer van de selectie wat op dat moment volgens 
hem/haar de beste keus is (een AR lid of een junior / spelende senior vragen). 

o De aanvoerders van de teams van 3-4-5 worden samen met 1 tc lid in een 
groepsapp gebracht. De aanvoerders kunnen via de app vragen om een 
heer/dame. Als 1 iemand kan dient deze speler ook gevraagd te worden door het 
team. Als er meerdere mensen kunnen is de keuze aan de aanvoerder. Met 
inachtneming van het maximale aantal van 10 wedstrijden per seizoen. 

o Een gespeelde wedstrijd is ingevallen ongeacht het aantal minuten. 
o Indien een speler meer dan 10 wedstrijden speelt zal het lidmaatschap 

automatisch worden omgezet naar een spelend lidmaatschap. 
● Training 

De AR-leden trainen mee bij 3, 4, 5 of worden benaderd door de coach om met een specifiek 
team mee te trainen wegens tekort. 

o Spelers van het huidige team spelen zelf partijtje. AR-leden mogen aanvullen om 
teams compleet te krijgen. 

o Op het veld trainen de AR-leden mee met 3 en 4 met een maximum van 5 AR- 
leden per training. Indien er meer AR-leden zijn trainen zij mee met het 5e met 
een maximum aantal van 5. De AR-leden bepalen onderling wie dan bij welk team 
meetraint. Per seizoen kan dit opnieuw bepaald worden. 

o In de zaal trainen de AR-leden mee met 3, 4 of 5. Met een maximum van 10 
leden. Indien er meer leden zijn zullen er dan pas maximaal 5 AR-leden 



meetrainen met het 3e en 4e. Op vrijdagen wordt onderling met de aanvoerders 
van de teams bekeken waar de AR-leden het fijnst mee kunnen trainen. 

o Mocht een AR-lid met een ander team mee willen trainen (als standaard) is dit 
altijd in overleg en met goedkeuring van de TC en de aanvoerder van het 
betreffende team. 

o Mocht een AR-lid sporadisch meetrainen om een team compleet te krijgen tot 8 
spelers is dit geoorloofd. 

● Taken 
o De AR-leden krijgen over het gehele seizoen maximaal 2 taken verdeeld. 
o Als zij meer dan 10 wedstrijden spelen wordt net als contributie het aantal taken 

aangepast naar eenzelfde hoeveelheid als spelende leden. 
o AR-leden spelen met diverse teams mee en mogelijk daardoor op verschillende 

speeldagen. Mogelijk ingedeelde bardiensten/zaalwacht dient het AR-lid zelf te 
ruilen. Anders volgt een gele kaart met bijbehorende boete. 

o Aan het einde van het seizoen wordt gekeken hoeveel taken een AR heeft 
uitgevoerd en waar mogelijk wordt het lid nog ingeroosterd. 


