
Procedure aan- en afmelden incl. overschrijvingen van / naar v.v. Siol versie 06: juli 2014 

 

 

1. Aanmelding van een speler die van een andere verenging naar v.v. Siol komt (= aanmelding met overschrijving). 

 

a. een tussentijdse overschrijving (= tussen 15 juni en de 1e vrijdag van maart) 

- De speler vult een aanmeldingsformulier in. 

- De speler vult een overschrijvingsformulier in. 

- De speler vult het inlegvel bij het overschrijvingsformulier in. 

- De speler laat de oude vereniging het overschrijvingsformulier en inlegvel aanvullen en vraagt een overschrijvingskaart. 

- De speler levert alle formulieren, een pasfoto persoonlijk in bij de betreffende functionaris*.  

Zodra hij alles compleet heeft, geeft hij deze spullen aan de ledenadministrateur*. Hij meldt het lid aan bij de KNVB en regelt 

de overschrijving. Na afwikkeling hiervan wordt dit gemeld aan de betreffende functionaris van v.v. Siol*, die vervolgens de 

leider van het team waarin de speler gaat voetballen informeert. De speler mag vanaf dat moment meetrainen. Pas nadat de 

leider van het team de spelerspas heeft ontvangen, is de speler gerechtigd om te voetballen. 

 

Let op! Tussentijds overschrijven is niet altijd mogelijk, met name voor spelers die in ons 1e elftal komen te voetballen.  

 

b. een “normale” overschrijving (= tussen de 1e vrijdag van maart en voor 15 juni) 

- De speler vult een aanmeldingsformulier in. 

- De speler vult een overschrijvingsformulier in. 

- De speler laat de oude vereniging het overschrijvingsformulier aanvullen en vraagt een overschrijvingskaart. 

- De speler levert alle formulieren, een pasfoto persoonlijk in bij de betreffende functionaris*. 

Zodra hij alles compleet heeft, geeft hij deze spullen aan de ledenadministrateur*. Hij meldt het lid aan bij de KNVB en regelt 

de overschrijving. Na afwikkeling hiervan wordt dit gemeld aan de betreffende functionaris van v.v. Siol*, die vervolgens de 

leider van het team waarin de speler gaat voetballen informeert. De speler mag vanaf dat moment meetrainen. Pas nadat de 

leider van het team de spelerspas heeft ontvangen, is de speler gerechtigd om te voetballen. 

 

 

2. Aanmelding van een speler die niet eerder heeft gevoetbald (= aanmelding zonder overschrijving). 

 

De speler vult een aanmeldingsformulier in en levert dit formulier, een pasfoto in bij de betreffende functionaris van v.v. Siol*. 

Zodra hij alles compleet heeft geeft hij deze spullen aan de ledenadministrateur*. De ledenadministrateur meldt het lid aan bij 

de KNVB. Na afwikkeling hiervan wordt dit gemeld aan de betreffende functionaris van v.v. Siol*, die vervolgens de leider 

van het team waarin de speler gaat voetballen informeert. De speler mag vanaf dat moment meetrainen. Pas nadat de leider van 

het team de spelerspas heeft ontvangen, is de speler gerechtigd om te voetballen. 

 

 

3. Afmelding van een speler van v.v. Siol naar een andere verenging (= afmelding met overschrijving). 

 

De speler vult het afmeldingformulier in en levert deze, incl. evt. overschrijvingsformulier en (bij een tussentijdse 

overschrijving) inlegvel, in bij de betreffende functionaris van v.v. Siol*. Hij geeft dit vervolgens af aan de 

ledenadministrateur*. Deze controleert bij de penningmeester of aan alle financiële verplichtingen is voldaan, vult het 

overschrijvingsformulier en (zo nodig het) inlegvel in/ aan (voor de nieuwe vereniging) en print een overschrijvingskaart. 

Vervolgens neemt hij contact op met betreffende speler om te melden dat alle benodigde formulieren kunnen worden 

opgehaald. 

De leider van het team waarin het lid speelde geeft de spelerspas af aan de secretaris. 

 

 

4. Afmelding van een speler van v.v. Siol die niet naar een andere verenging gaat (= afmelding zonder overschrijving). 

 

De speler vult het afmeldingformulier in en levert deze in bij de betreffende functionaris van v.v. Siol*. Hij geeft dit vervolgens 

aan de ledenadministrateur*. Deze meldt het lid zonodig af bij de KNVB. 

De leider van het team waarin het lid speelde geeft de spelerspas af aan de secretaris . 

 

 

5. Adreswijzigingen en overige mutaties (b.v. naar een ander team). 

 

Alle mutaties dienen te worden doorgegeven bij de ledenadministrateur*. Met name bestuursleden, leiders en trainers moeten 

hierop zeer attent en deze informatie tijdig en volledig doorgeven. 

                                                 
* de betreffende functionaris van v.v. Siol voor de senioren is Wim Jacobs 

de betreffende functionaris van v.v. Siol voor de jeugd is Wim Jacobs 

de ledenadministrateur is Wim Jacobs 


