
Toetsen bij een aanvraag binnen het eenlingenbeleid 

1. Binnenkomst formulier 

a. Datumstempel plaatsen 

b. Formulier inscannen 

2. Toetsing of formulier correct is ingevuld 

a. Controleren of alle gegevens van de (aangevraagde eenling) kaatser die het betreft 

zijn ingevuld 

b. Controleren of de gegevens van de latende vereniging zijn ingevuld 

c. Controleren of de gegevens van de ontvangende vereniging zijn ingevuld 

d. Controleren of beide verenigingen het formulier hebben ondertekend èn controleren 

of deze handtekeningen geplaatst zijn door zittende bestuurders 

3. Toetsen of kaatser een eenling is 

a. Controleren of alle jeugdleden in dezelfde categorie en/of categorie lager (van de 

latende vereniging) op het formulier zijn gezet (controle aan de hand van meest 

recente bij de KNKB bekende ledenlijst)  

b. Controleren of voor alle jeugdleden van dezelfde categorie en/of categorie lager is 

vermeld waarom deze niet een partuur kunnen of willen vormen 

4. Aanvraag afwijzen 

a. Indien geconstateerd wordt dat kaatser geen eenling is: beide vereniging laten weten 

dat de kaatser niet in aanmerking komt voor het eenlingenbeleid. Aanvraag wordt 

afgewezen. 

5. Informatie opvragen 

a. Indien gegevens ontbreken of onduidelijk zijn: de latende vereniging verzoeken om 

aanvullende gegevens (in de meeste gevallen betreft dit toevoegen van 

jeugdkaatsers met reden waarom zij geen partuur kunnen vormen).  

b. Zodra toevoegingen/ nieuwe formulier binnen zijn stap 1 en 2 herhalen (en mogelijk 

3 of 4). 

6. Toetsing voortzetten, kijken of ontvangende vereniging passend is 

a. Indien geconstateerd wordt dat de kaatser daadwerkelijk een eenling is dan 

controleren of de ontvangende vereniging binnen een aangrenzend postcode gebied 

valt. Gebruik maken van de postcodekaart. 

7. Aanvraag afwijzen 

a. Indien geconstateerd wordt dat de ontvangende vereniging te ver verwijderd is van 

de latende vereniging, de aanvraag afwijzen. Dit de ontvangende vereniging laten 

weten en de latende vereniging opties geven welke vereniging wel in aanmerking 

komen.  

8. Aanvraag honoreren 

a. Indien blijkt dat de kaatser een eenling is en de ontvangende vereniging is gevestigd 

in een aangrenzend postcodegebied dan de aanvraag goedkeuren en dit de latende 

en ontvangende vereniging laten weten.  

 

 


