
Overschrijvingsprocedure          

 
Jaarlijks krijgt OFC te maken met spelers die overschrijving aanvragen van en naar een andere vereniging. 

 

Voor overschrijving gelden enkele regels die hieronder vermeld staan: 
 

 Bij een overschrijving naar OFC moet een aanmeldingsformulier geheel worden ingevuld. 

 Bij een overschrijving naar een andere vereniging of beëindiging lidmaatschap moet een 
afmeldingsformulier worden ingevuld voor de ledenadministratie. 

 Overschrijving moet op 15 juni binnen zijn bij de KNVB. 
Dit is geldend voor alle amateurspelers in Nederland:  
de speler heeft zowel in de categorie A als in de categorie B gespeeld  

van categorie A naar categorie A  
van categorie B naar categorie A  

 Overschrijving die kan plaatsvinden van 16 juni tot de eerste vrijdag in maart van ieder jaar. 

van categorie A naar categorie B (zonder dispensatie, met wederzijds goedvinden)  

 van categorie B naar categorie B (zonder dispensatie, met wederzijds goedvinden)  

 Sluiting gehele overschrijvingstermijn: de eerste vrijdag in maart van ieder jaar 

 Overschrijving van Mini (6-7jr), F-pupil (8-9jr) en E-pupil (10-11jr) kan het hele seizoen. 

 Overschrijving gaat digitaal via Sportlink door de nieuwe vereniging. 

 Overschrijving geldt voor alle voetballende leden die van vereniging veranderen. 

Vanaf 30 juni / 1 juli geldt voor alle overschrijvingen dat deze worden doorgevoerd, zodra er geen 

blokkade meer is die de overschrijving tegenhoudt.  

Als er op dat moment nog een (financiële) blokkade is kan de overschrijving niet plaatsvinden. 
Na het aanmelden bij een andere vereniging krijgt de oude vereniging automatisch een afmelding. 
In de overschrijvingsperiode hoeft de oude vereniging de speler NIET af te melden.  
Tot 30 juni heeft de oude verenigingen de tijd om een blokkade op de overschrijving te zetten. 
Een overschrijving intrekken kan tot uiterlijk 15 juni via de nieuwe vereniging. 

 Overschrijving geldt ook wanneer je 3 jaar niet gevoetbald hebt. Bij een langere periode is een 
aanmeldingsformulier voldoende. 

 Kopie van legitimatiebewijs (vanaf 16 jaar) wordt alleen gebruikt om het betreffende nummer 
van het bewijs bij nieuwe leden door te geven bij nieuwe aanmelding in Sportlink. 

 
*** Let op: Een vereniging bepaalt zelf haar contributiejaar. Dit zal in hun reglementen en verenigingsstatuten 

beschreven zijn. De KNVB speelt hier geen rol in.***  

 
NOOT: 

 

Alleen bij de gemelde uitzonderingen (zie de site van de KNVB hierover) kan ook buiten de termijn 
overschrijving aangevraagd worden. Bij het uitkomen in lagere klassen gaat men met de grensdatum de 
laatste tijd flexibel om. 

 
Voor overschrijvingen gelden de navolgende slotdata: 

 
- overschrijving binnen AV als amateur: 15 juni 

- overschrijving van AV naar BV als amateur (vice versa): 15 juni 

- overschrijving binnen AV voor 1e maal als contractspeler: 15 juni 

- overschrijving van AV naar BV van amateurspelers die contract tekenen: 14 juli 

- overschrijving binnen AV als (ex)contractspeler: 31 augustus 

- overschrijving van AV naar BV als (ex)contractspeler (vice versa): 31 augustus 
 

Er is binnen het AV en tussen AV en BV (voorlopig) geen tweede overschrijvingstermijn in de periode 1 
januari - 31 januari. 

 

Indien sprake is van internationale overschrijvingen van contractspelers in het amateurvoetbal is het 
FIFA Transfer Matching System van toepassing. 

 
AV = Amateur Voetbal 
BV = Betaald Voetbal 
Sportlink = KNVB applicatie waarin leden worden geregistreerd 


