HELDERSE ZAALVOETBAL ORGANISATIE
VERZOEK OM OVERSCHRIJVING ZAALVOETBAL
Ingekomen d.d.: ……………………………….. Verleend d.d.: …………………………….. Nr.: …………

Ondergetekende
Familienaam:

…………………………………………………………………………

 Man  Vrouw

Voornamen (voluit):

…………………………………………………………………………

Roepnaam:……………..

Geboren te:

……………………………… op ……………………………………

Nationaliteit:…………….

Adres:

…………………………………………………………………………………………………………..

Postcode:

……………………………... Plaats: ………………………………

E-mail adres:

…………………………………………………………………………………………………………..

Legitimatiebewijs :

 Paspoort

 ID-kaart

tel: ……………………….

 Rijbewijs nr. ………………………..……………………………..

Het laatst speelgerechtigd voor de vereniging:
Naam vereniging:

………………………………………………………te ………………………………………………..

Adres Secretaris:

…………………………………………………………………………………………………………..

Postcode:

……………………………... Plaats: ………………………………

tel: ……………………….

Vragen & Antwoorden (strepen gelden niet als antwoord)
1. a. Is aan u voor of in dit seizoen eerder overschrijving verleend?  Ja  Nee
b. Indien ja, op welke datum het laatst en van welke vereniging naar welke vereniging?

2
3

Juiste datum: ……………………………... Naam vereniging: ……………………………………………………
Voor welke vereniging bent u het laatste seizoen speelgerechtigd geweest? ……………………………………….
Op welke datum en voor welke vereniging bent u voor het laatst in een competitie- en/of bekerwedstrijd

4

uitgekomen? …………………………………………………………………………………………………………………
Zijn er afspraken gemaakt met de nieuwe vereniging t.a.v. vergoedingen? Indien ja, welke en met wie?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

5

Bent u op dit moment geschorst of uitgesloten?  Ja  Nee
Zo ja, tot welke datum of voor hoeveel wedstrijden? ……………………………………………………………………

6

Bent u ook lid van een veldvoetbalvereniging?  Ja  Nee
Zo ja, welke? …………………………………………………………………………………………………………………

Ondergetekende verklaart bekend te zijn met de door de KNVB vastgestelde overschrijvings- en
amateurbepalingen, bovenstaande vragen naar waarheid en volledig te hebben beantwoord en de ingevulde
gegevens exact gelijk zijn aan die op het overlegde identiteitsbewijs.
………………………………………………
(plaats & datum)

………………………………………………
(handtekening)

VERKLARING TE VERLATEN VERENIGING
(VOLLEDIG in te vullen door het bestuur van de te verlaten vereniging)
1. Heeft betrokkene aan zijn/haar verplichtingen voldaan?  Ja  Nee
2. Wanneer heeft betrokkene zijn/haar laatste competitie- en/of bekerwedstrijd gespeeld?
Datum…………………………….
Wedstrijd………………………………………………………………………….
3. In welk team is betrokkene regelmatig uitgekomen?…………………………………………………………………….
4. Onder welk relatienummer speelde betrokkene bij uw vereniging? …………………………………………………...
5. Zijn er bezwaren tegen het inwilligen van dit verzoek om overschrijving?  Ja  Nee
Indien ja, welke bezwaren? (Het verdient aanbeveling deze bezwaren duidelijk uiteen te zetten in een begeleidend schrijven.)
6. Zijn er bezwaren indien betrokkene thans reeds voor de nieuwe vereniging uitkomt in trainingen en niet
bindende wedstrijden?  Ja  Nee
(N.B. in de periode van 1 juni t/m 31 juli mag een speler zonder toestemming van de oude vereniging deelnemen aan trainingen en niet
bindende wedstrijden van de nieuwe vereniging, indien het overschrijvingsformulier de HZVO heeft bereikt en de competitie van de oude
vereniging is beëindigd.)

Ondergetekende verklaart namens de vereniging ……………………………………………………………………………
bovenstaande vragen naar waarheid en volledig te hebben beantwoord.

Opgemaakt te: ……………………………………..

Datum: ………………………………………………………………...

Naam: ……………………………………………….

Bestuursfunctie: ……………………………………………………...

………………………………………………………………………….
(handtekening)

VERKLARING NIEUWE VERENIGING
(VOLLEDIG in te vullen door het bestuur van de nieuwe vereniging)
Het bestuur van de vereniging…………………………………………………………………. verklaart hiermee, dat de
aanvrager/aanvraagster overeenkomstig de reglementaire bepalingen als lid van de vereniging is opgegeven door
middel van bijgevoegde ledenmutatiekaart onder Rel.nr: ………………………………

Opgemaakt te: ……………………………………..

Datum: ………………………………………………………………...

Naam: ……………………………………………….

Bestuursfunctie: ……………………………………………………...

………………………………………………………………………….
(handtekening)

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN
1. Een verzoek om overschrijving wordt alleen in behandeling genomen indien het door alle partijen volledig is
ingevuld en ondertekend.
2. Bij het overschrijvingsformulier is het verplicht de ledenmutiatiekaart bij te sluiten. Tevens dient de HZVO
spelerskaart en twee nieuwe pasfoto’s bijgevoegd te worden.
3. Eventuele financiële en/of tuchtrechtelijke gevolgen, voortvloeiende uit een onjuiste beantwoording van de op
dit formulier gestelde vragen, zijn voor rekening aanvrager/aanvraagster.
4. Een verzoek tot overschrijving moet worden ingediend bij het secretariaat of de ledenadministratie van de
HZVO.

