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REGELING OVERSCHRIJVING 
 

 

Grondslag: artikel 8 van het Overschrijvingsreglement. 
 
De laatste dispensatie-regeling heeft te veel ongewenste effecten met zich meegebracht. Er 
kwamen signalen binnen dat de regeling onduidelijk was. Ook het verloop van 
overschrijvingen heeft tot problemen bij de betrokken verenigingen geleid (door 
noodzakelijke wijziging in team-samenstellingen). Daarnaast maakten de overschrijvingen 
met regelmaat inbreuk op de reeds vastgestelde competities (door terugtrekking van teams). 
Het voorgaande brengt met zich mee dat een wijziging van de dispensatieregeling 
overschrijvingen gewenst is.  
 
Met ingang van het seizoen 2018/2019 wordt, naast de reguliere overschrijvingsperiode van 
16 juni tot en met 15 augustus van het lopende jaar, voor alle (speelgerechtigde) leden 
ongeacht categorie slechts één tussentijdse overschrijving toegestaan in de periode van 15 
december tot en met 31 december van het lopende jaar. (In afwijking van de reglementen 
kan een speler ten gevolge hiervan meer dan eenmaal per competitiejaar overschrijving 
worden verleend.) 
 
Een aanvraag om tussentijdse overschrijving moet uiterlijk 31 december zijn ingediend. 
Aanvragen buiten de tussentijdse overschrijvingsperiode van 15 december tot en met 31 
december worden niet in behandeling genomen. Enige uitzondering hierop zijn de 
internationale overschrijvingen van en naar een buitenlandse vereniging.  
 
Ten aanzien van een tussentijdse overschrijving geldt bovendien de volgende beperking van 
de speelgerechtigheid: 
1. Tot de datum waarop de tussentijdse overschrijving officieel is verleend is door het 

Bondsbestuur, blijft de aanvrager speelgerechtigd voor de vereniging die hij wenst te 
verlaten. 

2. Indien tussentijdse overschrijving wordt verleend, is de speler per 1 januari daarop 
volgend speelgerechtigd voor zijn nieuwe vereniging. 

3. Een speler mag in de periode van 15 december en 31 december deelnemen aan 
trainingen en onofficiële wedstrijden van een andere vereniging, indien hij schriftelijk 
toestemming hiertoe heeft verkregen van de vereniging waarvoor hij speelgerechtigd is. 

 
Indien een speler een tussentijdse overschrijving aanvraagt en is uitgesloten voor deelname 
aan wedstrijden, dan worden deze uitgesloten wedstrijden ‘meegenomen‘ naar de nieuwe 
vereniging. 
 
Het bovenstaande laat onverlet dat het Bondsbestuur bevoegd is dispensatie te verlenen in 
individuele gevallen, waarbij een of meer belanghebbenden in verhouding tot en met het 
overschrijvingsreglement te dienen doelen naar redelijkheid en billijkheid onevenredig 
worden benadeeld.  
 
 




