
 

 
 
 

Regels gegevens wijzigen lid Sporting Heerlen 

 
Gegevens wijzigen: 
 
Ieder lid is verplicht zo snel mogelijk wijzigingen van naam, adres, telefoonnummer, bankwijzigingen en/of 
e-mail door te gegeven aan de ledenadministratie. De wijzigingen kunnen persoonlijk bij de ledenadministratie 
kenbaar worden gemaakt, per post worden verzonden of per email worden verstuurd. 
 
 
 

Regels afmelden lidmaatschap Sporting Heerlen 

 
Afmelden: 
 
Het is altijd jammer dat iemand zijn of haar lidmaatschap opzegt. Voordat men het lidmaatschap opzegt, willen 
wij er wel op wijzen dat de navolgende regels gelden: 
 
Het seizoen (boekjaar) loopt van 1 juli t/m 30 juni. Indien men tijdens het seizoen opzegt is men contributie 
over het gehele seizoen (12 maanden) verschuldigd, zoals in het contributiereglement is opgenomen. 
 
Afmelden doet men door het invullen van het afmeldingsformulier op de website. De spullen die van de club in 
bruikleen zijn gekregen zijn moeten dan worden ingeleverd (tas, trainingspak enz.).  
 
Het spelerspasje (van toepassing vanaf de JO13 - categorie) bij de ledenadministratie is ingeleverd. 
 
Wordt aan een van bovenstaande regels niet voldaan, wordt de overschrijving niet afgerond en verleend. 

 
 
Overschrijving van of naar andere vereniging: 
 
Het is altijd een populair onderwerp: de overschrijvingen in het amateurvoetbal. Spelers die volgend seizoen bij 
een andere vereniging willen gaan spelen of personen die korter dan drie jaar niet hebben gevoetbald en gaan 
voetballen bij een andere vereniging, dienen hiervoor een overschrijving aan te vragen. De deadline is 
vastgesteld op 15 juni, 23.59 uur.  
 
Spelers: 
 
Wil je in het nieuwe seizoen bij een andere club gaan spelen of heb je de afgelopen drie jaar of korter niet meer 
gevoetbald, maar wil je wel weer gaan spelen bij een andere vereniging, dan heb je een overschrijving nodig. 
 
Hieronder de stappen die je als voetballer dient te ondernemen: 
 

De voetballer meldt uiterlijk 15 juni bij de huidige club dat hij/zij naar een andere vereniging gaat. 
Voorwaarde is wel dat hij/zij aan alle financiële verplichtingen bij de huidige club heeft voldaan, te             
weten het betalen van de contributie en/of eventuele openstaande boetes, het inleveren van de in 
bruikleen gekregen spullen en de spelerspas. 

 
De voetballer meldt zich uiterlijk 15 juni aan bij de nieuwe vereniging. De nieuwe club heeft hiervoor de 
KNVB relatiecode nodig van de betreffende speler. Deze relatiecode is te vinden op de digitale spelerspas in 
de Wedstrijdzaken-app of op te vragen bij de te verlaten vereniging. Met de relatiecode kan de nieuwe club 
het verzoek tot overschrijven aanvragen. 

 
 
 


