TSVV Merlijn: Waiting list procedure
Waiting list procedure
When all teams are full and someone is interested in becoming a competition member,
this person will be placed on the waiting list. The waiting list keeps track of when the
interested player has signed up for the waiting list and what his/her level of football is. As
soon as a place becomes available in a suitable team, the secretary will inform the person
on the waiting list. The waiting list will be completed in chronological order based on
registration date. However, there are exceptions to this rule:
• Players who qualify for Saturday 1, Saturday 2 or Women's 1 have priority on the
waiting list. However, this is only possible if Merlin's capacity allows it. Example:
Player X is good enough for Saturday 1. He therefore gets a spot on this team even
though there are players above him on the waiting list. A current player from
Saturday 1 will therefore move on to another team such as Saturday 2. If this move
is not possible because the maximum capacity has already been reached, player
X will not be able to join Saturday 1.
• Goalkeepers also get priority over ‘regular’ players on the waiting list. This is
because a goalkeeper is very important for a team.
The secretary does not communicate to the interested player where they are on the
waiting list. This is to avoid confusion and disappointment when someone is given priority
on the waiting list.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Wachtlijst procedure
Wanneer alle teams vol zitten en iemand interesse toont om ook competitie lid te worden,
zal deze persoon op de wachtlijst geplaatst worden. Op de wachtlijst wordt bijgehouden
wanneer de geïnteresseerd zich heeft aangemeld voor de wachtlijst en wat zijn/haar
niveau van spelen is. Zodra er een plek vrij komt in een passend team, zal de secretaris
de persoon op de wachtlijst hiervan op de hoogte brengen. De wachtlijst zal op
chronologische volgorde op basis van aanmeld datum afgewerkt worden. Er zijn echter
uitzonderingen op deze regel:
• Spelers die in aanmerking komen voor Zaterdag 1, Zaterdag 2 of Dames 1 hebben
voorrang op de wachtlijst. Dit kan echter alleen wanneer de capaciteit van Merlijn
dit toestaat. Voorbeeld: Speler X is goed genoeg voor Zaterdag 1. Hij krijgt
daarom een plek in dit team hoewel er spelers boven hem staan op de wachtlijst.
Een huidige speler van Zaterdag 1 zal hierdoor doorschuiven naar een ander
team zoals Zaterdag 2. Wanneer dit doorschuiven niet mogelijk is doordat de
maximale capaciteit al bereikt is, zal speler X ook niet in Zaterdag 1 komen.
• Keepers krijgen ook voorrang wanneer een team zonder keeper zit. Dit is zo’n
specifieke rol in het veld dat het hebben van een keeper belangrijk is.
De secretatis communiceert niet naar de geïnteresseerde op welke plek zij staan op de
wachtlijst. Dit is om verwarring en teleurstelling te voorkomen wanneer iemand dus
voorrang krijgt op de wachtlijst.

