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Overschrijving Procedure  

  
Overschrijving Procedure 12 jaar en ouder :  
  

Het Blauwe overschrijvingsformulier dient ingevuld te worden indien een lid van 12 jaar of ouder 
over wil stappen van of naar een andere vereniging.  
  

Reguliere overschrijvingstijd is de maand mei.  

Alle overschrijvingsformulieren dienen uiterlijk op 15 juni in het bezit te zijn van de KNVB.  

Let op de KNVB is hier heel erg streng op.  
  

Indien gedurende het seizoen overschrijving gewenst is, let dan altijd goed op pagina 4. 
Wordt overschrijving gedurende het seizoen geweigerd, dan houdt dit niet automatisch in dat  
de overschrijving per 15 juni in gaat.  

Er dient dan altijd per 15 juni een nieuw verzoek tot overschrijving ingediend te worden.  
  
 

Een lid van Sc Leeuwen wil naar een andere vereniging:  

  

Hij haalt bij zijn nieuwe vereniging een overschrijvingsformulier op en komt daarmee naar de 
ledenadministratie van Sc Leeuwen.  
  

Pag. 1 en 2:   

invullen samen met lid  
  

Pag. 3:   

bovenste verklaring in te vullen door bestuurslid  

•  Checken bij ledenadministratie of contributie is voldaan  

•  Checken of lid nog spullen in bruikleen heeft van de vereniging 
   zoals b.v. tas, trainingspak, broek, sokken shirt.  

•  Checken of lid nog schuld heeft in de kantine.  
 

Pag. 4:   

alleen indien van toepassing dus na 15 juni ingediend of bijzondere reden.  

Invullen door lid en bedoelde bescheiden bijvoegen.  

Bij bijzondere reden voor overschrijvingsverzoek kan het bestuur van de nieuwe  
vereniging hier een gemotiveerde reden opgeven.  
  
  

Bij de ledenadministratie op te halen door het vertrekkend lid:  

•  de leden mutatiekaart   

•  spelerspas   
  

Al deze zaken dient de speler bij de nieuwe vereniging in te leveren.   
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Een lid van een andere vereniging wil bij Sc Leeuwen komen  
voetballen:  

  

Het nieuwe lid komt een overschrijvingsformulier halen bij de ledenadministratie en  
gaat daarmee naar de te verlaten vereniging.  
  

LET OP:  Ook inschrijfformulier meegeven.   
  

Nieuw lid komt terug met gedeeltelijk ingevuld formulier, namelijk pag.1, pag.2, pag.3  

bovenste gedeelte en eventueel pag.4.  

Tevens heeft hij de leden mutatiekaart en zijn spelerspas.  

De secretaris /penningmeester van Sc Leeuwen vult op pagina 3 de onderste verklaring in.   
  

Volledig ingevulde overschrijvingsformulier, inschrijfformulier (eventueel met kopie  

legitimatiebewijs vanaf 15 jaar), leden mutatiekaart en spelerspas worden ingeleverd  
bij de ledenadministratie. (Denk ook aan inschrijfgeld / procedure ledenpas).  

De ledenadministratie zorgt voor verdere afwerking met de KNVB.  
  
   

Een lid van Sc Leeuwen wil naar een andere vereniging : 
  

Bij de ledenadministratie op te halen door het vertrekkend lid:  
   

•  de leden mutatiekaart   

•  het pupillenovergang formulier   

•  eventueel spelerspas (vanaf D)   
  

De ledenadministratie checkt :  
  

•  Of contributie is voldaan  

•  Of lid nog spullen in bruikleen heeft van de vereniging zoals b.v. tas, trainingspak,  

   broek, sokken shirt.  

•  Of lid nog schuld heeft in de kantine.  
  

Al deze zaken dient de speler bij de nieuwe vereniging in te leveren.   
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Een lid van een andere vereniging wil bij Sc Leeuwen komen  
voetballen: 
  

Bij de ledenadministratie van de vorige club op te halen door het nieuwe lid.  
  

•  de leden mutatiekaart   

•  het pupillenovergang formulier   

•  eventueel spelerspas (vanaf D)  
  
  

Bij de ledenadministratie van Sc Leeuwen afgeven.  
  

•  een inschrijfformulier van Sc Leeuwen volledig ingevuld  

•  de leden mutatiekaart   

•  het pupillenovergang formulier   

•  eventueel spelerspas (vanaf D)  
  

Het nieuwe lid een infoboekje meegeven.  
  

De ledenadministratie zorgt voor verdere afwerking met de KNVB.  
  
  
  
  
   

Zorg dat je bovenstaande regels goed in acht neemt om problemen bij de 
KNVB te voorkomen.  

 
 
 
 
  


