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American Football Bond Nederland
Aangenomen ALV 02/07/2016

Deze versie van het ADM vervangt alle voorgaande versies.

Datum

Versie

Wijzigingen

09-06-2016

6.0

Initiële opzet

24-06-2016

6.1

Uitbreiding disciplines t.b.v. flag football

26-06-2016

6.2

Aanpassing n.a.v. technische vergadering 25-06-2016

02-07-2016

6.3

Aanpassing n.a.v. hamerstuk 2016-5
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1. Verplichtingen van een vereniging
a. Een vereniging is verplicht om de AFBN te voorzien van de volgende gegevens:
i. Actuele contactgegevens van de bestuursleden
ii. Actuele versie van de verenigingsstatuten
iii. Actuele versie van een Kamer van Koophandel uittreksel
iv. Actuele gegevens over de wedstrijdlocatie(s)
b. Door het voldoen aan deze verplichtingen heeft de vereniging het recht tot
i. Deelname aan vriendschappelijke evenementen binnen de AFBN.
ii. Deelname aan de nationale competitie. Hiervan zijn verenigingen met aspirantlidmaatschap uitgezonderd.
iii. Aanspraak maken op de verzekering van de AFBN.
2. Inschrijving van een lid
a. Een nieuw in te schrijven lid dient aan de volgende eisen te voldoen:
i. Correcte persoons- en adresgegevens.
ii. Speelstatus voor de discipline waar hij/ zij aan deel neemt. Voor de
leeftijdsgrenzen zie punt 5.
iii. Een goede pasfoto die aan de volgende eisen voldoet:
1. Recent, niet ouder dan 6 maanden
2. Scherp
3. Helder
4. Duidelijk herkenbaar
5. Maximale grootte van 2MB
6. De verhouding breedte/hoogte moet tussen de 2:3 en 5:4 liggen
7. Minimale resolutie van 300 x 400 pixels
b. De vereniging zijn verplicht om de identiteit van een nieuw lid te verifiëren aan de hand
van een geldig identiteitsbewijs.
c. Een speler die hiervoor in het buitenland heeft gespeeld is verplicht eerst de
ITC-procedure te doorlopen.
3. Dispensatie
a. Dispensatie kan alleen worden aangevraagd in de volgende gevallen:
i. Het is niet mogelijk om dispensatie aan te vragen wanneer deze eerder al is
afgewezen voor hetzelfde seizoen.
i.ii. De speler moet een positieve (sport)medische keuring hebben die niet meer
dan een jaar oud is.
ii. De speler is maximaal één jaar te jong voor de gewenste discipline.
iii. De speler, die jonger is dan 18 jaar, heeft schriftelijke toestemming van diens
ouder/voogd.
iv. De speler voldoet aan 1 van de 3 onderstaande eisen:
1. De speler (m.u.v. een peewee) heeft minimaal één jaar aantoonbare
wedstrijdervaring.
2. De aanvraag is goedgekeurd door een van zijn/ haar coaches.
3. Binnen een straal van 35 km is het niet mogelijk om een
speelgemeenschap te starten waarbij mogen de betreffende
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verenigingen gezamenlijk niet tussen de 100 en 150% van het minimale
aantal spelers hebben binnen de oude discipline hebben.
v. De speler heeft pas speelrecht nadat hij/ zij over een dispensatie spelerspas
beschikt.
b. De dispensatie heeft een maximale duur van 1 jaar.
c. Dispensatie naar de SFC is beperkt tot een maximum van drie spelers.
d. Het is niet mogelijk om dispensatie aan te vragen voor een lagere discipline.
e. Indien de dispensatie wordt verleend mag hij/zij niet meedoen met zijn/ haar originele
discipline.
e.f. De dispensatiecommissie mag gevraagd worden om een goedgekeurde aanvraag terug
te draaien als hier zware (sport)medische redenen voor zijn.
f.g. Alle dispensatieverzoeken dienen volledig naar dispensatie@afbn.nl te worden
gestuurd. Een volledig dispensatieverzoek bestaat uit:
i. AFBN Form 4: Dispensatie aanvraag
ii. AFBN Form 5: Akkoordverklaring dispensatie
iii. Voor tackle football een sportmedische keuring bestaande uit:
1. Volledig verslag van de sportmedische keuring
2. (Sport)medische voorgeschiedenis
3. Familieanamnese (m.n. acute hartdood)
4. Huidige relevante (sport)medische klachten
5. Onderzoek (lengte, gewicht, bloeddrukmeting, zichtvermogen,
functionering gewrichten, hart- en/of longruis)
6. ECG is niet nodig zonder belaste familie anamnese
7. Spirometrie is niet nodig
iv. Voor flag football is een verklaring van de huisarts niet ouder dan 1 jaar
voldoende.
g.h. Na de ontvangstbevestiging zal er binnen 15 werkdagen een besluit worden genomen.
Dit besluit wordt ook naar de AFBN Ledenadministratie verstuurd zodat de AFBN
Ledenadministratie de dispensatie kan doorvoeren in eAFBN.
4. Kosten
a.
b.
c.
d.
e.

De competitielicentie voor CAD- & JT-team bedraagt € 50,- per jaar.
De competitielicentie voor de SFC-team bedraagt € 150,- per jaar.
De ledencontributie voor CAD- & JT-spelers bedraagt € 12,- per jaar.
De ledencontributie voor SFC-spelers bedraagt € 35,- per jaar.
De ledencontributies voor andere speelstatussen bedraagt € 7,- per jaar.
Het bovenstaande moet als volgt gelezen worden. De competitielicentie voor SFCteams is €150, voor alle andere teams €50 per seizoen. Verder is de ledencontributie
voor SFC-spelers €35, voor NSL €7, en voor alle andere statussen €12 per jaar.
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5. Leeftijdsgrenzen
Discipline

Leeftijd op 1 januari tijdens het seizoen

Peewees (PWE)

8, 9, 10, 11, 12

Cubs (CUB)

12, 13, 14, 15

Cadets (CAD)

14, 15, 16

Junior Tackle (JT)

16, 17, 18

Senior Full Contact (SFC)

19 jaar en ouder

Senior Flag Football (SFF) 16 jaar en ouder
Specifiek voor flag football en buiten de nationale competitie onderkennen worden de
volgende disciplines erkent:
Discipline

Leeftijd op 1 januari tijdens het seizoen

PWE Mini

8, 9, 10

PWE Maxi

10, 11, 12

CAD Flag

12, 13, 14, 15, 16, 17
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