
OVERSCHRIJVINGSFORMULIER NBB RAYON NOORD 
 

 

 

Gegevens aanvragend lid 

Achternaam:   

Voornaam (-namen):   
Adres:   
Postcode:   Woonplaats:  
Geboortedatum:   (dd-mm-jjjj) � M � V    

   

te verlaten vereniging *:   Datum:  
nieuwe vereniging:   Ondertekening:  
     

*)  Van toepassing is hierop artikel C.1.2. De te verlaten vereniging betreft de andere club waar het aanvragend lid, in de 
periode over de afgelopen 5 seizoenen, als laatst lid is geweest. 

 

Reden aanvraag overschrijving 

Alleen in te vullen wanneer de aanvraag buiten de periode van 1 mei tot en met 31 mei wordt ingediend. Zie hiervoor 
artikel C.1.3.  

� C.2.1.1. Verhuizing (let op: zie C.2.4.)  
� C.2.1.2 Reclame wedstrijdtenue  
� C.2.1.3. Niet in een team kunnen spelen  
� C.2.1.4. Nog niet gespeeld in dit seizoen  
 

Verklaring oude vereniging 

Naam vereniging:    

Gevestigd te:    
Ondergetekende verklaart bij ondertekening dat bovengenoemde persoon aan zijn of haar financiële verplichtingen heeft voldaan 
tegenover de hierboven genoemde vereniging. In het geval dat desbetreffend lid niet voldaan dient onderstaande aangevinkt te 
worden. 

�  
De vereniging maakt bezwaar tegen de overschrijving van bovengenoemde persoon in verband met een financiële 
verplichting welke niet voldaan is tegenover de vereniging. 

Naam:   Datum:  
Functie:   Ondertekening:  
     
 

Verklaring Rayonbestuur 

Het bestuur van de Nederlandse Basketball Bond Rayon noord verklaart wel / geen bezwaar te hebben tegen de overschrijving 

Naam:   Datum:  
Functie:   Ondertekening:  
Plaats:     
     

 

Verzending  In te vullen door NBB Rayon Noord 

Het aanvragend lid dient deze overschrijving te verzenden naar:  Datum binnenkomst  

Overschrijving wel / niet 
verleend per:  NBB Rayon Noord 

Postbus 4256 
9701 EG  Groningen 

 
  

 
 

Registratienummer NBB 
Rayon Noord   



Overschrijvingsbepalingen 
C.1.1. 

 
Aan een lid van de oude club, die in een nieuw speelseizoen wenst te spelen voor een nieuwe club, 
dient overschrijving te zijn verleend. 

C.1.2. 

 
Indien een lid in de afgelopen 5 seizoenen lid is geweest van een andere club, en spelend lid wordt 
van een nieuwe club, moet hij een schuldvrijverklaring van die andere club overleggen aan de nieuwe 
club, alvorens hij speelgerechtigd kan worden voor de nieuwe club. 

C.1.3. 

 

Een lid kan overschrijving vragen via een daartoe bestemd formulier. Dit formulier, gewaarmerkt door 
het Rayonbestuur, is verkrijgbaar bij het Rayonbureau of is te downloaden van de website van Rayon 
Noord: http://www.basketball.nl/rayon/noord 
Dit formulier dient in de periode 1 mei tot en met 31 mei, 24:00 uur, ingeleverd te zijn bij het Rayon-
bureau. Indien geen bezwaar wordt aangetekend wordt de overschrijving verleend per 1 juli 
daaropvolgend. 
De overschrijvingskosten, die jaarlijks bij bestuursbesluit worden vastgesteld, worden doorberekend 
aan de nieuwe club waarnaar overschrijving wordt gevraagd. 

C.2.1. 

 

Buiten de in artikel C.1.3. genoemde termijn van 1 mei tot en met 31 mei kan in onderstaande 
situaties ook overschrijving worden aangevraagd: 
1. Indien hij tengevolge van verhuizing zich vestigt op een afstand van meer dan 15 kilometer buiten 

zijn laatste woonplaats. Bovendien dient de nieuwe woonplaats een andere te zijn dan de 
vestigingsplaats van zijn oude club en de nieuwe club een andere vestigingsplaats te hebben dan 
de oude club. 

2. Indien hij dit doet binnen 2 maanden, nadat hij schriftelijk door zijn oude club is geïnformeerd 
over de inhoud en vorm van de door hem op het wedstrijdtenue te dragen reclame. 

3. Indien door zijn oude club door het terugtrekken van een team(s) geen speelmogelijkheid wordt 
geboden in een leeftijdsklasse, waarin hij volgens dit Rayon Wedstrijd Reglement mag spelen. 

4. Indien de aanvrager voor zijn oude (te verlaten) club nog geen bindende wedstrijd heeft gespeeld 
bij zijn oude club in het seizoen waarvoor hij de overschrijving aanvraagt. 

C.2.2. 

 
Ingeval overschrijving wordt aangevraagd op grond van art. C.2.1. lid 2 dient een afschrift van de 
verklaring van de oude club te worden meegezonden. Zonder dit afschrift wordt het verzoek tot 
overschrijving niet in behandeling genomen. 

C.2.3. 
 

In gevallen waarin een beroep wordt gedaan op art. C.2.1. lid 1 dient het verzoek tot overschrijving 
vergezeld te gaan van deugdelijke bewijsmiddelen. 

C.2.4. 
 

Een speler kan geen beroep doen op art. C.2.1. lid 1 indien hij reeds eerder in het speelseizoen op 
grond van art. C.2.1. lid 1 overschrijving heeft verkregen. 

C.3.1. 

 

Het bestuur van de oude club kan uitsluitend bezwaar maken tegen de aangevraagde overschrijving 
d.m.v. aantekening hiervan op het (copie) overschrijvingsformulier, indien het betreffende lid niet aan 
zijn financiële verplichtingen heeft voldaan. Bij een dergelijk bezwaar wordt de overschrijving niet 
verleend. Dit bezwaar dient binnen 21 dagen na ontvangst van het verzoek tot overschrijving te 
worden gezonden aan het rayonbestuur. 

C.3.2. 

 

Het rayonbestuur kan uitsluitend bezwaar maken, indien het lid of zijn oude club niet aan zijn (haar) 
financiële verplichtingen jegens het rayon heeft voldaan. Bij een dergelijk bezwaar wordt de 
overschrijving niet verleend, tenzij het lid een evenredig deel van de financiële verplichtingen van zijn 
oude club voldoet. 

C.3.3. 

 

De overschrijving wordt verleend d.m.v. een schriftelijke mededeling, ondertekend door het 
rayonbestuur. Deze mededeling dient aan het betreffende lid en zijn nieuwe club te worden gezonden 
binnen 28 dagen, nadat het door het lid ingediende overschrijvingsformulier door het rayonbestuur is 
ontvangen. 

C.3.4. 
 

Verklaringen van geen-bezwaar, getekend door de oude club, kunnen de termijn van 28 dagen 
bekorten. 

C.3.5. 
 

Het rayonbestuur draagt zorg voor de schriftelijke mededeling van een geweigerde overschrijving, met 
redenen omkleed, aan de aanvrager, de oude club en de nieuwe club. 

C.4. 
 

Een lid is niet gerechtigd meer dan één overschrijvingsformulier in behandeling te geven. Indien dit 
wel gebeurt, wordt geen enkel verzoek tot overschrijving in behandeling genomen. 

C.5. 
 

In gevallen, waarin toepassing van dit wedstrijdreglement duidelijk niet in het belang is van de 
betrokkene en de NBB, kan het bondsbestuur de betrokkene alsnog overschrijving verlenen. 

C.6. 
 

Voor overschrijvingen van en naar andere Rayons c.q. 'Landelijke Competities' wordt verwezen naar 
het Bonds Wedstrijd Reglement. 

 


