Overschrijvingsformulier voor de
KNLTB Voorjaarscompetitie 2019
-----------------------------------------------------------------Dit formulier, volledig ingevuld en ondertekend, te zenden naar:
Bondsbureau KNLTB
Afdeling Wedstrijdtennis
Postbus 1617
3800 BP Amersfoort

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 42 van het Competitiereglement kan een speler in
2019 (ook) voor een andere vereniging voorjaarscompetitie spelen dan waarvoor deze in
2018 is uitgekomen als:
of
de speler het lidmaatschap bij de vereniging, waarvoor hij/zij in 2018 competitie
heeft gespeeld vóór 1 november 2018 schriftelijk heeft opgezegd;
of
de speler aan de vereniging waarvoor hij/zij in 2018 competitie heeft gespeeld, vóór
1 november 2018 schriftelijk over dit voornemen heeft geïnformeerd.
(in de eerstgenoemde situaties is een overschrijvingsformulier niet nodig)
of
ná 1 november 2018, maar voor aanvang van de competitie 2019 de vereniging
waarvoor de speler in 2018 voorjaarscompetitie heeft gespeeld tegenover de
KNLTB verklaart geen bezwaar te hebben tegen de overgang van de speler (in
deze situatie dient het overschrijvingsformulier volledig ingevuld te worden).
N.B.:

zie de uitzondering vermeld in CR art. 42 lid 3 (dispensatie spelen voor
twee verenigingen)

********************************************************************************************************
DEEL 1
Ondergetekende,
Familienaam: ...............................………………………………... Voornaam: ….....…………..
Nationaliteit: ..................................................……………………………………………………..
Adres: ....................................................…………………………………………………………..
Postcode: ……….............. Woonplaats: ..........................……………………………………….
Bondsnummer: …………….………………................ Speelsterkte: …….......(E)………….(D)
In 2018 voorjaarscompetitie gespeeld hebbend voor de vereniging / competitie-combinatie:
…………………………………………………………………(naam)

........................(nummer)

verzoekt voor de KNLTB COMPETITIE 2019 overschrijving naar een andere vereniging/
competitie-combinatie (vervolg deel 1 z.o.z.).
Blijft u lid van de vereniging waarvoor u in 2018 competitie heeft gespeeld?
KNLTB - Afdeling Wedstrijdtennis - Postbus 1617 - 3800 BP Amersfoort – 088-1302600

JA / NEE

Blijft u competitie spelen voor de vereniging waarvoor u in 2018 competitie heeft gespeeld?
JA / NEE
Ondergetekende verklaart bekend te zijn met de door de KNLTB vastgestelde
overschrijvingsbepalingen en heeft dit formulier naar waarheid en volledig ingevuld.
Plaats: ...............…………………………………………..
Datum: .……………................. Handtekening: ..........................………………………….

********************************************************************************************************
DEEL 2
In te vullen door de verenigingscompetitieleider én secretaris van de vereniging waarvoor
de speler/speelster in 2018 voorjaarscompetitie heeft gespeeld (vóór aanvang van de
KNLTB COMPETITIE 2018).
Ondergetekenden, respectievelijk verenigingscompetitieleider en secretaris van:
…………………………………………………………………………………….. (naam vereniging)
verklaren er geen bezwaar tegen te hebben dat genoemde speler in 2019 (ook) voor een
andere vereniging gaat spelen.
Plaats: ...............…………………………

Datum: .…………….................

Naam en handtekening
Verenigingscompetitieleider:

Naam en handtekening
Secretaris:

……………………………………………..

…………………………………………….
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