
DËIEBLADz¡JDE ALLEEN TNVULIEN Ats::en spnarÈ rs vAN EEN vERzoEK oM DrspENsATrE

lndien een vetzoek tot overschrijving voor am"iàurcpelerc,wordt ingeãiend na:
- Dit is voor amateurspelers 15 juni;
- Dit is voor een amateunspeler die zijn eerste contract afsluit 14 juli;
- Dit is voói een (ex)coùtractspêler 31 augustus
wordt het vezoek âls dispensatieverzoek behandeld. Een verzoek om dispensatie ofwel tussentijdse
overschrijving wordt getoetst aan de door het bestuur van de KNVB vastgestelde dispensatiecriteria,
zoals gepubliceerd in het Bewaarnummer (wwwknvb.n[. Wij raden een ieder aan de dispensatiècriteria
eerst goed te lezen.

Betrokkene vezoeK dispensatie omdat: (*aankruisen hetgeen van toepassing is)

(f 
ila"r 

", 
* n nieuwe school c.q. opleiding dièrrìt de datum i¡an de:inschrijving'voor de nieur¡ve

opleiding én het gewijzígde sludierooster gghrifielijk te worden ov-erlegÇ Èn dç beide leerinstellingen dienen
tenrhinste 30 km. uiteen te liggeh.
Stechte studie.resultatèn Van junioren en D-pupillerl (categofé'A) kurinen redên tot dispensatie,2ijn, mits de slechte
resultaten duidelijk blijken uit de meest recente officiêle rappoftage van de school of leerinstelling.

(r 2' Werkomstahdighedên

Tussentijdse overschrijving kan alleen worden verleend índíen er sprake is van verandering van werkgever.
Hierbij dient het contract waarop vermeld staat de ingangsdatum en conlractduur overlegd te.worden. De
arbeidsoVereenkomst dlent een looptijd van tenminste 1 jaar té'hebben. Tevens dient een kopie van de eerste
salar¡sstrook te wórden :meegezonden.

kon inkl ijke nede¡landse voetbalbond lngekomen:-*

Verlèeñd::--_

Ingetrokken:.-

Verzoek om overschrijving veldvoetbal

Voornamen (voluit):

Nationaliteit: -***.*
Adres:

Het laaÍst' speelgerechìigd voor de vereniging/stichting

Veaoekt overschrijvin g naar de veren iging/stichting

zaJzo"

zalzo*

Niet in aanmerking komen verandering van werkgever in gevalvan:
. werkzaamheden, venicht via Ui?endÞureaqs. werlsaamheden-vefricht v.oor een spoñsor van de nieuwe vereniging
. eenmansbedrijf, eigen bedrijf, familiebedrijf

( f 3. Woonomstandigheden

Bij een verhuizing moet êen veaoek iot overschrijving worden ingediend binnen drie maandcn na vestíging in cie

nieuwe gemeente. Tussen het moment van vestiging= in de nieuwe gemeente en het indienen van het veaoek tot
oversehrijving mag de spelêr niet meer in bindende wecistrijden voor de oude vereníging uitkomen. tia drie
maanden wordt geen dispensatie meerverleend, Bij,een verhuizing geldt dat de nieuwe woonplaats:
. voor ieugdspelers op minstens 10 km afCtand van de huidige woonplaats ligt;
. voor seniorspelers op minstens 30 km afstand van de huidige woonplaats !igt;
. en dat de nieuwe vereniging is gevestigd.binnen-10.lim.'van de nieuwe woonplaats.
Er dient aliijd een uittreksel van bevolkingsregister van Ce nieuwe gemeente me! d.aqrop
vermeld de datum van vestigin(f ; lridieir ei spráke is van'verhuizing naar een adres van een
lid van.de nieuwe vereniging komt men niet:vqor dispenqatie in aanmerking,

Tussentijdse overschrijving kan worden verleend indíen er sprake is van verahdeide omstandigheden in Oe

lichamelijke of psychisohe.toestand v4n de aanvrageri..Eez€ ge-wijzigde qmsþndighgden, dienen. door een
onafhankelijk arts (niet zijnde de huÍsaris) schrÍitelijk te woden bevestigd.

Belangrijke mededelingen.

1. Een vezoek om overschr'rjving wordt alleen in behandeling genomen indien het door alle partijen volledig

is ingevuld en ondertekend.

2. Bij dit overschrijvingsformulier is het verplicht de overschrijvingskaart van het KNVB-relatiebestand
en de KNVB-spelerspas, met daarop in beide gevallen de gegevens van de aanvrage[ b'tjte sluiten.

3. Eventuele financiële en/of tuchtrechtelijk-e gevolgen, voortvloeiende uit een onjuiste beantwoording van de

op dit formuiier gesteide vragen, zijn voor rekening van de aanvragerlaanvraagsier.

4. Een vezoek tot overschrijving moet worden ingediend b'rj:

Het district van de KNVB waaronder de nieuwe vereniging/stichting ressorteert, behal¡re

A. lndien betrokkene het laatst heett gespeeld in een buitenlandse vereniging/stichting.
B. lndien betrokkene een çontract heeft afgesloten.

De onder A. en B. genoemde soorten overschrijving moeten worden ingediend bÜ de KNVB te Zeist,
postbus 515, 3700 AM Zeist.

5. Voor ee¡ vezoek om oversghrijving na de sluitingsterrn_ijn dient de- betrokkene devragen op
bladzijde 4 van dit formulier zo volledig mogeliik te beantwoorden.
- Dit is voor amateurspelers 15 iuni;
- Dit isvoor een amateurspeler die zijn eerste contract efslu¡t 14 iulii
- Dit is voor een (ex)contractspeler 31 augusfus .,.. -

(r 4. Medisché ómstandigheden

Bij vezoeken tot tussentijdse oversôti¡'¡íving uoo. sj.i.o Van 18 jaaf'en OgOêi in áe'catggpr:iê n zi¡4 er,vgsJgestelde
data van speelgerechtigheid van toepassing en wel als volqil " ':' :

¡ een tussentijdse overschrijving die wordt ontvangen tussen 16 juni en 31 augustus wordt, Þii..go.e,.9.keuring,
verleend per 1 éeptember of 2ó spcledig mo'fet'litna 1 septembeç indièh op 31 augustus nog.geén beslissing
is genomen op het ingediende vez.geß; , . .

r een tussentijdse overËéhrijving in de'periode i september tot en met 31 januari wordt verleend per 1 febiuari
of zo spoedig mogelij( na 1 februari,, indien op,Q1. januari nog geen beslissing is genomen op,heJ i¡g-ediende
vetzoek;

r alle veaoeken tottussentijdse overschrijving na 1 februari wo¡dçn verleqnd pef.,1-augus-tus vgo¡ þetd?qrop
volgende seizoen.
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Bevestig hier uw KNVEI-spelerspas



VRAGEN

1. a. ls aan u voor of in dit seizoen eerder over-
schrijving verleend?

b. lndien ja; op welke datum het laatst, en van
wel ke vereni gin g/stichtin g naar wel kg vereni-
ging/stichting

2. Voor welke vereniging(en)/stichting(en) bent u de
laatste vijf seizoenen speelgerechtigd geweest?

3. Op welke datum en voor r,velke vereniging/stichting
bent u voor het laatst in een competitie- of
beken¡vedstrijd uitgekomen?

4. a. Krijgt u een spelerscontract bij de nieuwe
, vereniging/stichting

b. Wi¡t u dit spelerscontraet laten registreren
bij de KNVB
lndien ja: spelerscontract bijvoegen!

c. ls het contract met de onder vraag 2 bedoelde
vereniging/stichting.rechtsgeldig beëindigd?

Zo j7, qer.yve_lkq $a!gm?

d. Hdeft öe'veienigihglstiôhting die u'riúenst te
verlaten u een nieuw contract aangeboden?'

ANTWOORDEN
(Strepen gelden niet als antwoorden)

a: Ja./Nee*

b: Juiste datum

.. van

VEBKLARING :

VOLLEDIG in te vullen door het bestuur van de te.verlaten vereniging/stichting

1. Heeft betrokkene aan zijn/haar financiële verplichtingen voldaan conform het gestelde ín het Reglement

Overschrijvingsbepaling Amateurvoetbal?

-2. -Wãhheer heeft bëtrokKêné-zijn/hdat laãlstê'eómpêtitie; of'beke-n¡vedstr¡id3esp-eêld?
- :l--., . -ì ;- ': 

"-' 
i :- '- ' ;

Dalum .,*.-.-r-.-*-;:.--:..--..--...--¡-.--..; Wedqtri¡d

3. Dit elftal/team komVkrivam uit in de

Dit is derhalve categorie A / B"

4. Bent u in de afgelopen twaalf maahden uitgekomen in de categorie A?--*..,.-:----.1;-:;.-*----.-.* Jay'Nee*

5. ls er sprake van een geregistreerd spelerscontract?....--...-..- .--.-.. JalNee*

lndien ja, is het cgntrAc-t rechtsgeldig, neëindigd? ._*æ-r-*-::-.=;-* JalNee"

6. Zijn er bezwaren tegen het inwiliigen van dit veaoek om overscliniving?

lndien ja, welke bezwaren? (het verdient aanbeveling dezebezwaren duidelijk.uiteen-te zetten in een

begeleidend schiijven)

7. Zijn er bezwaren indien betrokkene thans reeds voor de nieuwe vereniging uitkomt i¡ trainingen en niet-

klasse/divisie* mannen-/vrouwen-/jeu$dvoêtbal*

Datum:

bindende wèdstrijden?

Relatienummer

JalNee*

(N,8. ln de periode van 16juni Vm 31 juli mag een speler zonder tqestemming va1 d9 oude verenig.in.g

àeelnemen äan traininjen ån niet-Uindände w:eOstri¡den van de nieu.we \¿ereniging, tnd.ien het q-verschrij-

vingsformulier het distäctskantoor heeft bereikt en áe competitie van Oe oude vereniging is beeindigd)'Ja./Nee"

JalNee/N.v.t."

Het bestuur van de vereniging/stichting
bekend te zijn met de door de KNVB vastgestelde

ván dewaarheid en voll edig te hebben ingevuld eñ de KNVB-Ë

te hebben overhandigd.
Veren i g i n gen/stichtin gen dienen de overschrijvingskaart van betrokkene te printen en mee te sturen.

ñ""..n BbstÚursfu

hiermede
naar

hèm/haar

Jay'Nee*

nãnliQk9.n!ns

.,. tjl .... :

5. a. Bent u op dit moment geschorst of uitgesloten?

lndien ja, welke is dan de laatste amateuruer-
en g yql een Eetaa.ld
Vo hebt verlãle¡ bij þet
vo en vänêën contrdct?'

b. Zo: jia, tiit vtèl kè' däiu m rêsþ ;' vcio r hôeveel
wedstrijden?

VERI(LARING;.., .

. r -1 -.,

VOlleplC, in te,rrullen. dgor he! b.gstuur vân ìlê nieuwe,

1. ln welk elftal/team van uw verênigirig gaat.betrokkene uitKómen?

2. Dit elftallteam komt uit in de.-.... klasse/dívisie van het mannen-rVrouwenfeqgdvoetþal"
Dit is de¡halv.e gate'gg¡le Al,F* : ,,. .::;. .. .::.,i . ,.=..-. , :..; : ,

3. ls er sprakê vân'eèn :gerègistreèrd'spelersdoiìtract? -Jay'Nee*

a: JalNee"

* S.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is

Ondergetekende verklaart bekend te zijn met de door de KNVB vastgestelde overschrijvingsbepalingen en de
bovenstaande vragen naar waarheid en volledig te hebben beantwoord.
Voor jeugdspelers jonger dan 16 jaar dient de ouderlvoogd mede te ondertekenen.

bepalingen als lid van de verenlglng/ptighting iq 9PgçgFV9!
bijgevóéÚde'oversclrrijvin$skaartvañ'de KNVB; .. :.,,. .

Opgemaal<t ie

en

Naam Bestuursfunctiê

Rélátienummer Handtekening

Seizoen Voor contract

1 Ja.1Nee"

2 JalNee*

JalNee*3

JalNee*4

5 JalNeei

de
* S.v.p. dôorhalêä wat niet-van toêpabsiñg is

naar


