Dispensatiebeleid Rugby Football Club Gouda
Dit document geeft het dispensatiebeleid van RFC Gouda weer. Bij het opstellen van het dispensatiebeleid is
rekening gehouden met de beleidskaders van de Nederlandse Rugby Bond (NRB) zoals beschreven in het
‘Voorschrift wedstrijdwezen jeugd’ en het ‘Dispensatiereglement Jeugd’. Voor de volledigheid zijn de betreffende
teksten integraal overgenomen.
1. Dispensaties (Uit Voorschrift wedstrijdwezen jeugd 2010-2011, NRB)
Een jeugdspeler mag niet in een andere leeftijdscategorie of seniorenteam worden opgesteld, tenzij de
competitieleider hiervoor schriftelijk zijn toestemming heeft verleend, door middel van het verlenen van een
dispensatie, hetgeen op de spelerskaart wordt vermeld. De competitieleider kan zijn toestemming hiervoor onder
meer onthouden indien de veiligheid van spelers in het geding is of het goede verloop van de jeugdcompetitie
door de dispensatieverlening(en) in het gedrang komt. Verleende dispensatie kan door de competitieleider altijd
worden ingetrokken. Alle regels voor het verlenen en intrekken van dispensaties zijn opgenomen in het
Dispensatiereglement voor de Jeugd.
2. Uitgangspunten
2.1 Uitgangspunten voor dispensatiebeleid NRB (Uit Dispensatiereglement Jeugd 2010-2011, NRB)
De uitgangspunten voor het verlenen van dispensatie bij de jeugd zijn de volgende:
• Dispensatie is gericht op de veiligheid van spelers, zowel de speler met dispensatie als zijn/haar
tegenstanders.
• Dispensatie is gericht op het sportieve verloop van wedstrijden.
• De dispensatieregels zijn van toepassing op alle leeftijdscategorieën (Turven, Benjamins, Mini’s, Cubs,
Junioren en Colts).
• Verleende dispensatie ontslaat de verenigingen/coaches nooit van de eigen verantwoordelijkheid c.q.
aansprakelijkheid ten aanzien van:
1
De veiligheid van de eigen spelers met dispensatie en hun tegenstanders.
2
De verantwoordelijkheid voor een sportief verloop van wedstrijden.
2.2 Uitgangspunten voor dispensatiebeleid RFC Gouda
In principe staat het bestuur van RFC Gouda negatief tegenover alle soorten van dispensatie, zowel naar
beneden, als naar boven. Er worden namelijk spelers onttrokken uit andere leeftijdscategorieën voor slechts één
jaar, en over twee jaar speelt weer hetzelfde probleem. Het is een korte termijn oplossing. De NRB heeft niet
voor niets leeftijdsgrenzen aangegeven en hierop wordt ook een dispensatiebeleid toegepast. Wij, het bestuur
van de RFC Gouda, raden zoveel mogelijk af om te dispenseren.
Er zijn echter altijd uitzonderingen mogelijk. Belangrijkste uitzondering is de veiligheid, dus als iemand het
spelniveau fysiek, technisch of mentaal wel of niet aankan. Iemand die klein van stuk is en persoonlijk gevaar
loopt in wedstrijden met zijn leeftijdsgenoten, moet naar beneden gedispenseerd kunnen worden. Iemand die
fysiek en technisch ‘met kop en schouders’ boven zijn leeftijdsgenoten uitsteekt en een gevaar wordt voor zijn
medespelers en tegenstanders, dient naar boven gedispenseerd te kunnen worden.
Deze uitzonderingen zijn aparte gevallen en dienen ook apart behandeld te worden. Dit dient een open discussie
te zijn, met alle meningen van de volgende mensen:
• de speler zelf, inzake motivatie;
• de ouders van de speler, inzake motivatie en verantwoordelijkheid;
• bestuur, inzake verantwoordelijkheid en (bestuurs)aansprakelijkheid;
• trainer en/of coach huidige categorie, inzake fysiek, technisch en mentaal niveau;
• trainer en/of coach nieuwe categorie, inzake fysiek, technisch en mentaal niveau;
3. Interne procedure aanvraag dispensatie (alle jeugdcategorieën)
Tweemaal per kalenderjaar (richtlijn: in mei en november), afhankelijk van de data van de dispensatieaanvragen
van de NRB, is er een mogelijkheid om dispensaties naar beneden in te dienen bij de TC. Dispensatie naar
boven kan op ieder moment worden aangevraagd. Bij tussentijdse aanvragen voor nieuwe jeugdleden tijdens
het seizoen bepalen de jeugdvoorzitter en hoofdtrainer jeugd dan wel trainer van de betreffende categorie, of
hiervoor een aanvraag wordt ingediend bij de TC.

De procedure is als volgt:
Stap 1 De trainer/coach van de huidige categorie van de voorgedragen speler dient een schriftelijk verzoek tot
dispensatie in bij de coördinator van de technische commissie. Het formulier wordt ondertekend door de
trainer/coach en een ouder of verzorger van de speler.
Stap 2 Het verzoek tot dispensatie wordt beoordeeld door de Technische Commissie (TC). De TC beoordeelt
het verzoek op individueel - en collectief niveau.
A. Op individueel niveau wordt de speler beoordeeld op:
•
Fysiek niveau van de speler;
•
Technisch niveau van de speler;
•
Mentaal niveau van de speler.
B. Op collectief niveau wordt de dispensatie beoordeeld op
•
De veiligheid voor de medespelers en tegenstanders;
•
Het sportieve verloop van de wedstrijden.
De TC brengt schriftelijk verslag uit van de beoordeling.
Stap 3 De coördinator van de TC stuurt het besluit inclusief beoordeling naar de trainer/coach van de huidige
categorie, de trainer/coach van de nieuwe categorie en de voorzitter van de jeugdcommissie.
Stap 4 De trainer/coach van de huidige categorie licht de speler en de ouder/verzorger van de speler in over het
besluit van de TC. Tegen het besluit van de TC is geen beroep mogelijk.
Stap 5 Bij een positief besluit tot dispensatie vraagt de voorzitter van de jeugdcommissie dispensatie aan bij de
NRB volgens de daarvoor geldende procedure (zie verder onder paragraaf 6).
4. Collectieve dispensatie 2e jaars Colts naar Senioren
e
Voor de individuele ontwikkeling van de 2 jaars Colts kan het goed zijn om ze de mogelijkheid te bieden om vijf
wedstrijden per seizoen mee te laten spelen in de leeftijdscategorie Senioren. Hierbij dient rekening te worden
gehouden met de fysiekheid, reputatie en stand op de ranglijst van de tegenstander.
e

Per seizoen wordt door de TC bepaald of er collectieve dispensatie wordt aangevraagd voor de 2 jaars Colts.
Daarbij wordt rekening gehouden met alle eisen die de NRB hieraan stelt in het Voorschrift Wedstrijdwezen. De
dispensatie mag enkel in overleg met de desbetreffende speler en met toestemming van de ouder(s)/voogd(en)
worden aangevraagd indien de speler minderjarig is.
e

Bij het beoordelen van collectieve dispensatie naar boven voor 2 jaars Colts gelden er meerdere belangen die
zorgvuldig worden afgewogen. In volgorde van belangrijkheid zijn dat:
1 Spelersbelang
2 Clubbelang
3 Teambelang
Ad 1. Spelersbelang
Het belang van de speler word aangemerkt als het grootste belang. De speler zal dan ook zelf moeten aangeven
of hij voor de Senioren wil uitkomen. Als hij dit wil, dient hij hiervoor toestemming te hebben van zijn ouders.
De trainer/coach van het seniorenteam wordt geacht rekening te houden met het sportieve, mentale en
uitdagende belang van de speler. Dit houdt in dat de speler zogenoemde “wenminuten” krijgt en niet ingezet
wordt om een seniorenteam te completeren.

Ad 2. Clubbelang
Indien de speler opgesteld moet worden om het clubbelang te dienen, dient de speler hiervoor wel fysiek en
mentaal ‘klaar’ te zijn. Hiervoor dienen de trainers/coaches van het senioren- en het coltsteam overleg te plegen
om te bepalen of de speler er ‘klaar’ voor is en onder welke voorwaarden. Hierin heeft de trainer/coach van de
Colts een doorslaggevende stem.
Ad 3. Teambelang
Primair moet RFC Gouda zorgen dat er in elke leeftijdscategorie een eigen team is. Dispensatie om teams te
completeren is niet aan de orde.
Indien het coltsteam meedoet om het landskampioenschap mogen de senioren geen gebruik maken van de
Colts als zij in hetzelfde weekend spelen.
5. Procedure aanvraag dispensatie bij de NRB (Uit Dispensatiereglement jeugd 2010-2011, NRB)
Voor het aanvragen van dispensatie van een speler geldt de volgende procedure:
• De aanvraag voor een dispensatie van een speler wordt door of namens het bestuur van de desbetreffende
vereniging aangevraagd middels het formulier dat daartoe door de NRB worden verstrekt.
• De aanvraag voor dispensatie voor spelers uit clusterteams, worden door of namens de besturen van
deelnemende verenigingen van het cluster gezamenlijk aangevraagd middels het formulier dat daartoe door
de NRB worden verstrekt.
• De aanvraag voor dispensatie is voorzien van een motivatie onder verwijzing naar de van toepassing zijnde
dispensatieregels (zie punt 2 “Uitgangspunten dispensatie”).
• De aanvraag voor dispensatie is voorzien van een digitale foto waarop de speler geheel te zien is.
• De aanvraag voor dispensatie naar de senioren is bij voorkeur voorzien van een goedkeuring door een aan
de NRB verbonden keuringsarts of sportarts. Ingevulde formulieren door de bondsarts of sportarts moeten
gescand worden en daarna doorgestuurd worden naar de desbetreffende LJO-lid.
• De volledig ingevulde aanvraag wordt compleet per mail in 1 Excelbestand naar de LJO-lid van het district
gestuurd.
• De spelerskaart van de desbetreffende speler wordt naar het Bondsbureau gestuurd of tijdens de
behandeling van de aanvraag naar het Bondsbureau meegenomen.
• Het LJO-lid brengt binnen een week advies uit over de aanvraag voor dispensatie en stuurt de aanvraag per
mail naar het Bondsbureau met cc naar de aanvrager.
• De aanvragen voor dispensatie naar beneden worden voor alle leeftijdscategorieën op het Bondsbureau
door het LJO behandeld, waarbij de desbetreffende speler aanwezig dient te zijn. De bond zal de data voor
beoordeling van deze aanvragen via de bondsmededelingen bekend maken. De afhandeling van de
aanvraag zal binnen 1 week door LJO en Bondsbureau plaats vinden.
• De aanvragen voor dispensatie naar boven worden voor alle leeftijdscategorieën schriftelijk binnen 1 week
afgehandeld door het Bondsbureau. In geval van twijfel zullen individueel aanvullende afspraken gemaakt
om de aanvraag te beoordelen. De aanvragen dienen compleet binnen te zijn op de dinsdag van een week
om het daarop volgende weekeinde speelgerechtigd te zijn (conform normale procedure aanvraag
spelerskaart).
• Aanvragen voor dispensatie worden alleen in behandeling genomen indien de aanvraag volledig is
ingediend.
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