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1. Inleiding
De interesse in SKC is de afgelopen jaren enorm gestegen. Hoewel het aantal teams in seizoen ‘16-’17
uitgebreid, wordt nog steeds de limiet van het aantal leden bereikt. Met de zaalcapaciteit van het
Universitair Sportcentrum (USC) (en mogelijke externe locaties) kunnen niet zomaar alle
geïnteresseerden worden geplaatst. Dit heeft als gevolg dat er potentiële leden moeten worden
geweigerd.
In 2015 is er een toelatingsbeleid opgesteld om te voorkomen dat SKC onverwachts potentiële leden
moet weigeren om de kwaliteit van volleyballen bij SKC te waarborgen. Tevens geeft een
toelatingsbeleid duidelijkheid voor het Bestuur, de Promocie en de Technische Commissie wat
resulteert in minder werklast en beter afstemming tussen deze organen.
In de afgelopen jaren is echter gebleken dat het beleid te kort schiet op bepaalde inhoudelijke vlakken
en dat men tegen enkele problemen is aangelopen. Met de komende inschrijfperiodes in het
vooruitzicht is het huidige beleid aangepast naar de actuele situatie.

2. De actuele situatie
2.1 Aantal geïnteresseerden
Met gelijke kosten van een sportkaart voor zowel HBO studenten als universitaire studenten, de
groeiende populariteit voor deelname aan de introductieweek (El Cid, HOP) en de groeiende
(naams)bekendheid van SKC groeit het aantal studenten dat overweegt bij SKC te komen volleyballen.
Met een groot aantal leden dat enkele jaren lid blijft, is het aantal plekken voor nieuwe leden beperkt.

2.2 Capaciteit
Het USC heeft beperkte zaalruimte voor de verschillende aan het USC verbonden sportverenigingen.
SKC heeft hierdoor niet de mogelijkheid om te groeien naar 25+ teams zonder dat dit ten koste gaat
van de kwaliteit. Een eventuele oplossing zou zijn om extra zaalruimte in te huren op externe locaties
(bijvoorbeeld bij de Gemeente leiden), dit brengt echter hoge kosten met zich mee.
Ruimte voor extra trainingen of meer teams is dus zeer beperkt.

2.3 Langetermijnvisie ComA (2017-2022)
In de Langetermijnvisie van de ComA staat dat het niet wenselijk is om de komende jaren te groeien
in ledenaantal. Groter worden kan namelijk de volgende nadelen hebben:
- Het SKC-zijn (“naast je team bestaat er meer”, “ons-kent-ons-gevoel”) wordt bedreigd
- We zijn beperkt in zaalruimte
- We zijn beperkt in trainers
Hierbij zou ook de voorkeur gegeven moeten worden aan meer trainingen per team dan uitbreiding
van het aantal teams indien er meer zaalruimte wordt verkregen.

3. Oplossing
SKC wil als vereniging goede trainers en voldoende trainingsuren aanbieden aan haar leden. Om een
goede balans te vinden in kwaliteit van volleybal en kwantiteit van de leden, is besloten om een beleid
op te stellen waarin staat beschreven wat de procedure is bij het bereiken van de bovengrens van het
aantal leden.
Om deze ledenstop vast te stellen dienen de volgende zaken te worden bepaald:
- Het aantal spelers per team: Hierbij is het streefgetal 12 spelers per team. De Technische
Commissie (TC) kan, ten gunste van de kwaliteit van de teams, besluiten af te wijken van dit
streefgetal.
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Het aantal trainingsleden per trainingsgroep: Hierbij moet er worden gekeken naar de grootte
van de teams in de desbetreffende trainingsgroepen. Over het algemeen is de maximale
grootte van een trainingsgroep 24 spelers. In overleg met de trainers kan de TC besluiten van
dit aantal af te wijken.
Het aantal volleyballers en niet-volleyballers (beginnende volleyballers) onder de nieuwe
leden: met de ambitie van SKC om alle volleyballers in Leiden een plek te kunnen bieden,
maakt de TC onderscheid tussen volleyballers en niet-volleyballers.

3.1 Selectieprocedure
In het toelatingsbeleid wordt gekozen voor een zogenaamde 100%-selectiesysteem. Dit houdt in dat
enkel de TC de inschrijvingen bepaalt en dat lidmaatschap niet afhankelijk is van moment van
aanmelding. De TC houdt bij de selectie rekening met de volgende punten:
- Om het niveau van de vereniging te ondersteunen en te versterken, is het onwenselijk om
ervaren volleyballers af te wijzen.
- Spelers die graag willen volleyballen, ongeacht hun volleybalervaring, moeten niet worden
afgeschrikt door een toelatingsbeleid.
- Het enthousiasme van de inschrijvers dient mee te worden genomen in de selectie. Een
enthousiaste speler kan, ongeacht niveau, waardevol zijn voor de vereniging. Het
enthousiasme van een inschrijver kan worden gemeten aan de hand van aanwezigheid bij
trainingen, de aanwezigheid op het EJW en of ze zich vorig seizoen al hebben ingeschreven.
Daarnaast zal er onderscheid worden gemaakt tussen volleyballers en ‘niet’-volleyballers (beginners):
- Allereerst zullen de hogere teams worden aangevuld met nieuwe leden (de ‘volleyballers’).
Dit, om het niveau van de vereniging te kunnen handhaven en altijd plek te kunnen bieden
aan volleyballers met ervaring.
- Om ook ‘niet’-volleyballers (beginners) een kans te geven om lid te kunnen worden, zal er elk
jaar worden gestreefd om minstens twee beginners teams bij de dames en één beginners
team bij de heren te maken.
Om de selectieprocedure goed te laten verlopen dienen het Bestuur en de TC:
- Voordat de inschrijfperiode (vanaf 1 april) van start gaat het gewenste aantal
(mannen/vrouwen) teams voor het volgende seizoen te bepalen. De inschrijfperiode wordt
één dag na het introductietoernooi om 23:59 gesloten. Hiervan kan door de TC in overleg met
het Bestuur worden afgeweken.
- Direct na het uiterste uitschrijfdatum (1 juni) het aantal huidige leden vast te stellen.

4. Randvoorwaarden
4.1 Gratis meetrainen
De inschrijfperiode zal ingaan vanaf 1 april. Geïnteresseerden die besluiten zich dan al in te schrijven
kunnen de rest van het seizoen gratis meetrainen, maar zijn nog niet zeker van hun plek. Aanwezigheid
voor de zomervakantie dient uiteraard ook meegewogen te worden bij de selectie door de TC.

4.2 Geweigerde leden/wachtlijst
Geweigerde leden kunnen aangeven of ze geïnformeerd willen worden bij het vrijkomen van een plek.
Zij zullen op een wachtlijst worden geplaatst. Hier geldt dat de eerste persoon die aangeeft op het
betreffende tijdstip te kunnen, alsnog wordt toegelaten. Afhankelijk van wanneer dit in een jaar
gebeurt, wordt de contributie vastgesteld.
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4.3 Halfjaarlijkse leden
Inschrijvers die voor een half jaar lid willen worden, krijgen als laatste een plek toebedeeld. De TC
heeft de mogelijkheid om twee halfjaarlijkse leden samen één plek te geven (indien ze elkaar
complementeren). Een persoon die zich aan het begin van het jaar in schrijft als tweede half jaarlid,
heeft echter wel voorrang op een lid dat na zijn eerste halfjaarlijkse lidmaatschap, ook graag lid wil
worden voor het tweede halfjaar. Verlenging van een half jaar is enkel mogelijk indien er plek
beschikbaar is. Een halfjaarlijks lid heeft dus geen garantie om lid te mogen blijven na de duur van het
lidmaatschap.

4.4 Trainingsleden
Na de sluiting van de inschrijvingen en na bekendmaking van de voorlopige teamindeling wordt het
aantal beschikbare plekken voor trainingsleden vastgesteld. Afhankelijk van het niveau van de
trainingsgroep waar plek is en het niveau van de trainingsleden, kan de TC trainingsleden toelaten.
Trainingsleden dienen uiterlijk voor aanvang van de eerste competitiewedstrijd bericht te hebben
gehad over hun eventuele lidmaatschap.

4.5 Voorrangsposities
Studenten die lid willen worden hebben een voorrangspositie ten opzichte van PhD’ers en
afgestudeerden. Zij hebben ook voorrang op internationale studenten die waarschijnlijk maar voor
een kortere tijd in Nederland verblijven.

4.6 Afwijkende situaties
Mochten er zich bijzondere situaties voordoen die niet, of niet volledig, worden beschreven in dit
document, zal de TC, in overleg met het Bestuur een beslissing nemen.
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