
 

Verzoek om overschrijving                         KNCB 

                                                                                                                                                        

 
Ondergetekende, 

 

Familienaam:..............................................................................................................Man/vrouw 

 

Voornamen (voluit) ...................................................................................................................... 

 

Geboren te:................................................................op............................................................... 

 

Adres: ........................................................................................................................................... 

 

Postcode en woonplaats: .............................................................................................................. 

 

Het laatst speelgerechtigd voor de vereniging: ............................................................................ 

 

                          te .......................................................................... 

 

Verzoekt overschrijving naar de vereniging: ............................................................................... 

 

             te .......................................................................... 

 

 

 Vragen Antwoorden 

1 Op welke datum, voor welke vereniging en 

in welk team bent u het laatst in een 

competitiewedstrijd uitgekomen ? 

Datum:............................................................. 

Vereniging:...................................................... 

Team: .............................................................. 

2 Heeft u bij uw huidige vereniging voldaan 

aan de verplichting tot het betalen van 

contributie? 

...............................................................................

............................................................................. 

3 Wanneer u tijdens het seizoen, nadat u 

reeds 1 of meer competitiewedstrijden voor 

u huidige vereniging hebt gespeeld, 

overschrijving naar een andere vereniging 

wenst, vermeld dan hiernaast de reden van 

deze wens. 

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

......................................................................... 

4 Zijn er met de nieuwe vereniging afspraken 

gemaakt ten aanzien van vergoedingen? 

Indien ja, welke afspraken en met wie? 

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

........................................................................... 

 

 

 

Ondergetekende verklaart bekend te zijn met de door de KNCB vastgestelde overschrijvings- 

en amateurbepalingen en de bovenstaande vragen naar waarheid en volledig te hebben 

beantwoord. 

 

......................................................de............................20........(handtekening)............................. 



 

 

Verklaring 

 

VOLLEDIG in te vullen door het bestuur van de te verlaten vereniging 
 

1. Heeft betrokkene aan zijn/haar financiële verplichtingen voldaan? 

 

2.Wanneer heeft betrokkene zijn/haar laatst bindende wedstrijd gespeeld? 

     

    Datum .................................Wedstrijd ..........................tegen ................................................. 

 

3. In welk elftal is betrokkene regelmatig uitgekomen? 

 

4. Zijn er bezwaren tegen het direct inwilligen van dit verzoek om overschrijving?................... 

 

Indien ja, welke bezwaren? (Het verdient aanbeveling deze eventuele bezwaren duidelijk 

uiteen te zetten in een begeleidend schrijven) 

 

 

Ondergetekende verklaart namens de vereniging ........................................................................ 

 

Bovenstaande vragen naar waarheid en volledig te hebben beantwoord. 

 

 

Opgemaakt te ...................................................Datum................................................................. 

  

 

Naam..................................................................Bestuursfunctie ................................................. 

 

 

                  Handtekening .................................................. 

 

___________________________________________________________________________                                   

 

VERKLARING 
 

 

VOLLEDIG in te vullen door het bestuur van de nieuwe vereniging 

 

Het bestuur van de vereniging .................................................................verklaart hiermede, 

dat 

 

de aanvrager(ster) overeenkomstig de reglementaire bepalingen van de vereniging als lid is  

 

aangenomen en is opgegeven aan de KNCB onder lidnummer: ..............................  

 

Opgemaakt te ....................................................... Datum ......................................................... 

 

 

Naam .................................................................... Bestuursfunctie ........................................... 

 

             

Handtekening ............................................ 


