T EAMVORMING
In dit document zijn instructies opgenomen ten behoeve van de teamvorming.
Gezien de geldende coronamaatregelen kan geen teamvormingsetentje
plaatsvinden. In dit document zullen de voorwaarden en regels voor teamvorming
nader worden toegelicht.

Introductie
Dit jaar kan er vanwege Covid-19 helaas geen teamvormingsetentje plaatsvinden. Het bestuur heeft
besloten om teams samen te stellen aan de hand van het door jullie ingevulde online formulier. Deze
formulieren zullen na de laatste open avond open gaan. Iedereen dient individueel dit formulier in te
vullen, indien je een voorkeur hebt voor één of meerdere personen als teamgenoot. Het formulier zal
dinsdag 22 september 23:59 sluiten.
Op het formulier kan je drie voorkeuren opgeven. Let op:
deze drie voorkeuren hebben een rangorde. De kans zal
dus groter zijn dat je met je eerste voorkeur wordt
ingedeeld. Zie afbeelding 1 voor een grafische weergave.
Naast deze drie voorkeuren kan je ook een cluster van
maximaal zeven personen (inclusief jijzelf) opgeven.
Minder dan zeven personen kan natuurlijk ook. Op het
moment dat iedereen van een cluster elkaar opgeeft,
komen jullie gegarandeerd met deze kern van x personen
bij elkaar in het team.
Je kan ook iemand opgeven als voorkeur die onderdeel is van een andere cluster. Hierdoor kan je dus
proberen om clusters te verbinden, alleen kunnen wij niet garanderen dat dit lukt.
Als je met een groepje elkaar als cluster opgeeft, biedt dit dus wel garantie dat je bij elkaar wordt
ingedeeld. Wanneer je elkaar opgeeft als voorkeur, biedt dit dus geen garantie. Wij proberen er wel
zoveel mogelijk rekening mee te houden.
Er is ook een opmerkingenveld in het formulier. Wil jij bijvoorbeeld met zeven personen uit je vorige
team door en vorm je hiermee dus al een cluster, maar je introduceert ook iemand bij Never Less, zoals
een huisgenoot, clubgenoot of jeugdvriend(in)? Vul deze persoon dan in als eerste voorkeur en benoem
dit in het opmerkingenveld, zodat wij daar rekening mee kunnen houden.
Regels
Ondanks dat je niet een volledig team kan opgeven, gelden er wel regels voor de uiteindelijke, volledige
teams. Dit betekent dat als je een cluster van zeven personen opgeeft en deze probeert te verbinden met
twee andere clusters van zeven personen, maar deze clusters tezamen conflicteren de
teamvormingsregels voor volledige teams, je in ieder geval niet bij elkaar wordt ingedeeld.
De regels voor volledige teams zijn als volgt:
 Een minimum van 5 en een maximum van 7 heren
 Maximaal 7 personen uit het oude team van vorig jaar
 Een minimum van 5 beginners (0-3 jaar ervaring)

Nadere uitleg
Houd bovenstaande regels goed in gedachte bij het invullen van het formulier. Als je bijvoorbeeld een
cluster vormt met vijf mannen en deze wilt verbinden met een cluster die drie mannen telt, kunnen jullie
niet bij elkaar geplaatst worden. Hetzelfde geldt voor de situatie waar je twee clusters probeert te
verbinden die met elkaar meer dan zeven personen uit hetzelfde team van vorig jaar hebben.
De slimme rekenaar heeft inmiddels misschien al door, dat je met deze regels, in principe een heel team
kan vormen, dit klopt. Om verscheidene redenen kunnen wij echter geen garantie bieden dat dit lukt.
Dat gezegd hebbende willen wij jullie er wel op attenderen dat het proberen te vormen van een compleet
team risico’s met zich mee brengt.
Ten eerste moet je heel duidelijk met elkaar communiceren hoe iedereen het formulier invult en
daarbij moet je goed in de gaten houden of het team aan de regels voldoet. Ten tweede kunnen wij
niet voorspellen op wat voor manier iedereen het formulier invult. Op het moment dat iedereen (bijna)
complete teams probeert op te geven, zullen wij een aantal moeten opbreken. Wanneer je dan naast
een cluster van zeven personen ook drie voorkeuren opgeeft en/of combinaties met andere clusters
probeert te maken, moeten wij de keuze maken wij wel, en wie niet in het team wordt ingedeeld. Het
kan dan gebeuren dat je niet wordt ingedeeld bij degenen waar je liever bij had gezeten. Dit kan je
voorkomen door slechts die personen op te geven in je cluster die je er écht bij wilt hebben.
Wij raden je aan het simpel te houden en dus zelf de keuze te maken bij wie je wel, en bij wie je minder
graag in het team wilt. Zo voorkom je dat wij deze keuze voor jou moeten maken.
Als er onduidelijkheden of vragen zijn kan je mailen naar bestuur@neverless.nl. Veelgestelde vragen
zullen wij in dit document plaatsen, houd hiervoor de website in de gaten.

