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Voetbalamateur 
  

Dit is de laatste Voetbalamateur van het afgelopen seizoen. Het 1e nummer van het seizoen 15/16 komt er 
aan op 13 augustus 2015. 
 

Inschrijvingsformulier verzekering 
  

 Het inschrijvingsformulier wordt begin juli ’15 naar de clubcorrespondent verzonden. Het dient aangevuld en 
ondertekend, vóór 24 juli 2015, teruggestuurd naar het Huis van de KBLVB. Ook indien je club geen opties 
onderschrijft dien je ons het formulier terug te bezorgen. 

 De basispremie wordt door de KBLVB aangerekend via rekeninguittreksel 1516/1 dat begin augustus ‘15 
wordt verzonden. 

 De club die opties onderschrijft dient de premie hiervan, vóór 1 september 2015, rechtstreeks te betalen 
aan NV ARENA. 

 

Start van de competitie 15/16 
  

De bekercompetities starten in het weekend van 28 tot 30 augustus 15. De gewone competities starten in het 
weekend van 4 tot 6 september 15. De kalenders seizoen 15/16 zullen tegen uiterlijk 10 augustus 15 
beschikbaar zijn op de website. 
 

Rekeninguittreksel 1415/5 
  

Valt in het begin van volgende week in de brievenbus van de clubcorrespondenten. Betaling dient te gebeuren 
voor 5 juli 15. 
 

Comité voor Arbitrage 
  

De verplichte vergadering voor alle scheidsrechters (vrijblijvend voor deze van de afdeling Oost-Vlaanderen), 
gaat door op vrijdag 21 augustus ‘15. De locatie wordt later medegedeeld. 
De vergadering wordt gevolgd door een hapje en een natje. 
 

Reeksindeling 15/16 
  

De samenstelling van de reeksen zal vanaf 15 juni 15 beschikbaar zijn op de website. 
 

Transfers 
  

Elke niet-professionele sportbeoefenaar heeft het recht jaarlijks zijn overeenkomst van lidmaatschap met zijn 
sportvereniging (club) te beëindigen. Daarvoor moet de sportbeoefenaar, op straffe van nietigheid, : 
▪ tussen 1 en 30 juni een aangetekend schrijven sturen naar zijn sportvereniging (clubsecretaris of een andere 

bij de club gerechtigde voor de briefwisseling) én naar de sportfederatie (KBLVB Celestijnenlaan 39 bus 1 
3001 Heverlee); de poststempel van de aangetekende brief geldt als bewijs van verzending. 

▪ de brief heeft uitwerking op 1 juli daaropvolgend, met andere woorden vanaf die dag kan de sportbeoefenaar 
aansluiten bij een andere sportvereniging (club). 

 

De clubs en de KBLVB zijn verplicht de gevolgen te erkennen van een regelmatige beëindiging van de 
overeenkomst door de niet-professionele sportbeoefenaar. Zij moeten ook de vrije keuze van aansluiting bij 
een nieuwe club door de niet-professionele sportbeoefenaar eerbiedigen. 
 

Een eenvoudiger manier is nog steeds de gewone “afschrijving van een lid”. De nieuwe club van betrokkene 
stelt een volledig nieuw aansluitingsformulier op en voegt er de lidkaart en een door twee van de drie 
verantwoordelijke bestuursleden getekende verklaring van de afschrijvende club aan toe. 
 


