Om clubs aan te moedigen meer samen te werken met omliggende clubs op het vlak van
jeugdwerking Is het toegestaan om voor de looptijd van één seizoen een samengestelde ploeg in te
schrijven voor de jeugdcompetitie op niveau 1 of 2 (de mogelijkheid om dit nog verder uit te breiden
naar andere niveaus ligt nog op de ontwerptafel). Deze samenwerking kan elk seizoen hernieuwd
worden.

➢ Hoofdclub: de club die het team voor niveau 1 of 2 inschrijft.
➢ Samengesteld team: een team dat ingeschreven wordt voor niveau 1 of 2 door de hoofdclub
van de samenwerking waar spelers van verschillende clubs in aantreden.

✓ Er kan een samenwerking aangegaan worden voor één bepaalde categorie (bijvoorbeeld U16
Jongens). Clubs kunnen voor elke categorie een aparte samenwerking aangaan en dit met
verschillende clubs voor elke categorie
✓ Er is geen beperking op het aantal clubs dat kan samenwerken voor een bepaalde categorie.
✓ Van alle samenwerkende clubs voor een bepaalde categorie mag er maar één ploeg
aantreden op niveau 1 of 2. Alle overige clubs kunnen binnen de desbetreffende categorie
enkel nog ploegen inschrijven op niveau 3 of 4.
✓ De club uit de samenwerking dewelke een team in competitie heeft op niveau 1 of 2 draagt
alle daaraan verbonden kosten.
✓ Voor de spelers is artikel 291 bis van toepassing om te kunnen aantreden in het
desbetreffende team.
✓ Ook voor de bekercompetities mogen de spelers enkel voor die ploeg spelen waar ze in de
reguliere competitie voor uitkomen.
✓ Alle opleidingsrechten voor het jeugdfonds gaan naar de club van aansluiting van de speler
✓ De hoofdclub neemt de organisatie van de wedstrijden op zich en draagt ook alle daaraan
verbonden lasten en kosten.

Samengestelde teams kunnen de punten van de betrokken clubs voor de checkbox combineren
volgens onderstaande regels:

•

De punten van de betrokken ploegen mogen voor elke categorie samengeteld worden maar
geplafonneerd op het maximum voor één team.

•

Afhankelijk van het terrein waar de niveau 1 of 2 ploeg zal spelen

•

Team A: Hoogste A Team van alle betrokken ploegen telt

•
•
•

Team B: Hoogste B Team of tweede hoogste A team telt
Spelers <21 jaar: het gemiddelde van de verschillende teams telt
Jeugdfonds opbrengst seizoen X-1: bedragen van samenwerkende clubs mogen opgeteld
worden (niet de punten)

•
•
•
•

Jeugdcoördinator: Hoogste telt
Extra diploma onderbouw: Hoogste telt
Aantal jeugdspelers: aantallen mogen samengeteld worden (niet de punten)
Spelers BNT: Hoogste telt

