
KONINKLIJKE NEDERLANDSE KAATSBOND 
Kennisgeving van verhuizing of verzoek om overschrijving 
 
Ingekomen d.d: ………………………………………………… 
 
Nr: …………………………………………………................... 
 
Datum besluit: ………………………………………….……… 
 
 
A. Persoonlijke gegevens 
 
Naam: ……………………………………………………Voornaam: ………………….………… 
 
Geb.datum: ……………….…………...M / V……………………………………………………. 
 
Nieuw adres (straat + huisnr.):… ……………………………..…..…………………….…. 
 
Postcode + woonplaats: ……..…………………………………………….………………….. 
 
B. Gegevens in verband met eventuele overschrijving 
 
Oud adres (straat + huisnr.):……… …………………………………..…………………….. 
 
Postcode + woonplaats……………………….……………………….…….……………………. 
 
Voor welke afdeling was u op het oude adres speelgerechtigd? 
 
Naam: ……………………….……………Plaats:… ……………………………………………….. 
 
Voor welke afdeling wenst u op het nieuwe adres uit te komen? 
 
Naam: …………………………………….Plaats: ………………………………………....……… 
 
C. Alleen van toepassing voor studenten 
 
Houdt de verhuizing verband met het volgen van een studie?  JA / NEE 
 
Studieplaats:………………………………………………Verwachte studieduur………jaren 
 
 
Voor welke afdeling wenst u uit te komen?:…………………………………………. 
 
N.B. als voor de afdeling van de oude woonplaats wordt gekozen, dient de speler voor de duur van de studie voor die 
afdeling uit te komen. 
 

 
Ondergetekende verklaart de bovenstaande vragen naar waarheid te hebben beantwoord en daadwerkelijk op het 
vermelde adres te wonen. 
 
Plaats:……………………………………………Datum:………………………………………………………… 
 
Handtekening: …………………………………………………………………………………………………….. 
 



VERKLARING 
 
In te vullen door het bestuur van de verlaten afdeling als betrokkene ten gevolge van de verhuizing voor een 
andere afdeling moet uitkomen. 
 

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

2. Zijn er bezwaren tegen het uitkomen voor de nieuwe afdeling?  JA / NEE 
 
Zo ja, welke? (zo nodig verduidelijken in een aparte bijlage) 
 

Opgemaakt te: ………………………………………. Datum:……………………………………………………………..…………. 
 
Naam:………………………………..……….…………. Handtekening voorzitter:………………………………….………… 
 
      Handtekening secretaris:…………………………….……………… 
 
Bezwaren 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
 
 
VERKLARING 
 
Volledig in te vullen door het bestuur van de nieuwe afdeling 
 
Het bestuur van de afdeling: …………………………………….. verklaart hiermede dat de aanvrager overeenkomstig de 
reglementaire bepaling(en) als lid van de afdeling is opgenomen. 
 
Opgemaakt te: ………………………………………. Datum:……………………………………………………………..…………. 
 
Naam:………………………………..……….…………. Handtekening voorzitter:………………………………….………… 
 
      Handtekening secretaris:…………………………….……………… 
 



Toelichting 
Spelers moeten bij afdelingswedstrijden uitkomen voor de vereniging waar zij volgens de gebiedsindeling 
speelgerechtigd voor zijn. Bepalend is waar de speler volgens de gemeentelijke basisadministratie staat 
ingeschreven.  
 
Het hoofdbestuur kan in bijzondere gevallen ontheffing verlenen van de in dit lid opgenomen verplichting. 
Studenten hebben  eenmalig de keuzemogelijkheid voor de oude vereniging te blijven spelen, zolang de studie 
duurt. Daarvoor is ontheffing nodig van het hoofdbestuur. De speler moet de ontheffing aanvragen binnen zeven 
dagen na inschrijving in de studieplaats. Een gemaakte keuze kan binnen de studieduur niet worden herroepen. 
Dispensatie voor jeugdspelers is mogelijk in situaties die in de praktijk onredelijk worden geacht.  
 
Een speler die in strijd met het bepaalde niet uitkomt voor de vereniging waar zij volgens de gebiedsindeling of 
dispensatie speelgerechtigd voor is, is in overtreding. Zodra de overtreding bekend is bij het hoofdbestuur volgt 
rapportage aan de strafcommissie. 
 
Spelers dienen verandering van adres binnen zeven dagen schriftelijk te melden aan het hoofdbestuur.  
Rankingspelers dienen deze verandering kenbaar te maken middels een formulier voor overschrijving. Een hieruit 
voortvloeiende aansluiting bij een andere afdeling is onderworpen aan de goedkeuring van het hoofdbestuur. Met 
ingang van de datum van de goedkeuring is een speler gerechtigd en verplicht voor de nieuwe afdeling uit te komen. 
Het hoofdbestuur beslist binnen zes weken na ontvangst van het verzoek. Het besluit kan éénmaal voor ten hoogste 
zes weken worden verdaagd. De speler wordt hiervan in kennis gesteld. 
Overschrijding van de termijnen heeft tot gevolg, dat een speler na de gestelde termijn voor de nieuwe afdeling 
dient uit te komen. 
 
Verzending formulier 
U kunt het formulier opsturen naar: 
Bondsbureau KNKB  OF: info@knkb.nl  
Postbus 501 
8800 AM FRANEKER 

mailto:info@knkb.nl

