
 

Toelichting aanvraag buitenlandse overschrijving 
 

Overschrijving naar buitenlandse vereniging  
- De ledenadministrateur van een NJBB vereniging dient het overschrijvingsformulier (Fiche 

de Mutation) in drievoud in te vullen.   

 

- De ledenadministrateur van een NJBB vereniging de voorziet de drie 

overschrijvingsformulieren van een verenigingsstempel en stuurt (per post) de drie 

overschrijvingsformulieren samen met de Wedstrijd-licentie van de speler in kwestie, op 

naar het bondsbureau van de NJBB.  

 

- De NJBB accordeert de drie overschrijvingsformulier door middel van een NJBB stempel en 

stuurt de drie overschrijvingsformulieren op naar de speler in kwestie.  

 

- De speler levert de drie overschrijvingsformulieren in bij zijn/haar nieuwe buitenlandse 

vereniging.  

 

- De nieuwe buitenlandse vereniging dient de drie overschrijvingsformulieren te accorderen 

d.m.v. een verenigingsstempel en alle drie de formulieren op te sturen naar de betreffende 

buitenlandse bond.  

 

- De buitenlandse bond accordeert de overschrijvingsformulieren en:  

o bewaart 1  overschrijvingsformulier voor het eigen archief 

o stuurt 1 overschrijvingsformulier terug naar de buitenlandse vereniging  

o stuurt 1 overschrijvingsformulier terug naar het bondsbureau van de NJBB 

 

Overschrijving van buitenlandse vereniging naar NJBB  
- De ledenadministrateur van de huidige buitenlandse vereniging van de speler  dient het 

overschrijvingsformulier (Fiche de Mutation) in drievoud in te vullen.   

 

- De ledenadministrateur van de huidige buitenlandse vereniging voorziet de drie 

overschrijvingsformulieren van een verenigingsstempel en stuurt (per post) de drie 

overschrijvingsformulieren samen met de licentie van de speler in kwestie, op naar het 

bondsbureau van de buitenlandse bond.  

 

- De buitenlandse bond accordeert de drie overschrijvingsformulieren door middel van een 

stempel en stuurt de drie overschrijvingsformulieren op naar de speler in kwestie.  

 

- De speler levert de drie overschrijvingsformulieren in bij zijn/haar nieuwe Nederlandse 

vereniging.  

 

- De NJBB vereniging dient de drie overschrijvingsformulieren te accorderen d.m.v. een 

verenigingsstempel en alle drie de formulieren op te sturen naar het bondsbureau van de 

NJBB.  

 

- Het bondsbureau van de NJBB accordeert de overschrijvingsformulieren en:  

o bewaart 1  overschrijvingsformulier voor het eigen archief 

o stuurt 1 overschrijvingsformulier terug naar de NJBB vereniging  

o stuurt 1 overschrijvingsformulier terug naar het bondsbureau van de 

buitenlandse bond 

Op de volgende pagina is een voorbeeldformulier dat u niet moet invullen en opsturen. Het 

lege invulformulier dat u dient in te vullen, kunt u vinden op de homepage van het Online 

Ledenadministratie Systeem.  

INVULLEN IN DRIEVOUD EN OUDE LICENTIE MEESTUREN  



 

  
 
NOM
 .................................................... ACHTERNAAM SPELER
 .................................................... 
 ....................................................  .......................................................................  
PRENOM ..................................... VOORNAAM SPELER 
DATE ET LIEU DE NAISSANCE . GEBOORTEDATUM EN PLAATS ..................  
 ....................................................  .......................................................................  
NATIONALITE ............................. NATIONALITEIT VAN DE SPELER ................  
ADRESSE ................................... ADRES VAN DE SPELER ..............................  
 ....................................................  .......................................................................  
VILLE ET CP ............................... WOONPLAATS VAN DE SPELER .................  
PAYS ........................................... LAND VAN DE SPELER .................................  
N° LICENCE ................................ LICENTIENUMMER VAN DE SPELER ..........  
 

 

 
FEDERATION SORTANTE .........  BOND VAN DE OUDE VERENIGING ...........  
CLUB SORTANT .......................... OUDE VERENIGING ....................................  
 

Date, Cachet et Signature SANCTION DISCIPLINAIRE EN 
COURS 
date d’effet et de fin de sanction 

Avis Club Avis Fédération 

Oude vereniging 
Stempel+handtekening 

NJBB 
Stempel+handtekening 

n.v.t. 
Alleen bij schorsing 

 
FEDERATION RECEVANTE ........ BOND VAN DE NIEUWE VERENIGING .......  
CLUB RECEVANT ........................ NIEUWE VERENIGING ................................  
 

Date, Cachet et Signature 

Avis Club Avis Fédération 

Nieuwe vereniging 
Stempel+handtekening 
 

Nieuwe Bond 
Stempel+handtekening 

Fait en 3 exemplaires : Fédération Sortante, Fédération Recevante et CEP 
 

Date et signature 

JOUEUR 

Datum en handtekening van de speler 

MUTATION EUROPÉENNE  


