
   

   

Procedure coulanceregeling Transfer (dd. 20210323) 

 

Binnen de American Football Bond Nederland kennen we slechts 1 transferperiode t.w. de 

dag na de Tulip Bowl tot de inschrijfdatum van de Teams voor het opvolgende sportseizoen. 

Door de systemen dicht te zetten creëren we een of eerdere situaties waarbij een speler in 

bijzondere gevallen niet zou kunnen overgaan van de ene naar de andere vereniging. 

Het AFBN Bestuur heeft daarom besloten tot een coulance regeling waarbij er nu vooraf 

geen strikte criteria worden aangehouden omdat het situatie afhankelijk zal zijn. 

De procedure is als volgt vastgesteld door het bestuur van de AFBN bij Bestuursbesluit op 22 

maart 2021. 

1. Een speler geeft schriftelijk bij zijn/haar verenigingen, met redenen onderbouwd, aan 

dat hij/zij buiten de transferperiode wenst te wijzigen van vereniging. 

2. De Vereniging verstrekt schriftelijk in pdf een ondertekende verklaring af aan de 

speler met vermelding NAW-gegevens, geboortedatum en AFBN-lidnummer af 

waarbij verklaard wordt dat: 

a. Er geen achterstanden zijn in betaling van de contributie van het lid en 

daarmee geen financiële bezwaren zijn 

b. De vereniging geen ander gegrond bezwaar heeft tegen een transfer van een 

speler naar een andere vereniging 

3. De speler stuurt aan technischezaken@afbn.nl een ondertekende motivatiebrief in 

pdf, met daarin uiteengezet de redenen waarom er coulance verleend zou moeten 

worden en naar welke vereniging hij wenst te verhuizen, vergezeld van de verklaring 

van de vereniging in pdf. 

4. Het Bestuurslid Technische Zaken verstrekt de overige Bestuursleden van de AFBN de 

beschikbare informatie uiterlijk 7 dagen voor een Bestuursoverleg en draagt er zorg 

voor dat in een vast agendapunt van het Bestuursoverleg, TRANSFER, de 

desbetreffende casus behandeld gaat worden. 

5. Middels stemming door ieder onafhankelijk lid van het Bestuur wordt er een Besluit 

genomen inzake een “Coulance voor Transfer”. 

6. Binnen 7 dagen na het Bestuursoverleg draagt het Bestuurslid er zorg voor dat: 

a. Het lid over de uitkomst van Bestuursbesluit op de hoogte wordt gebracht 

b. De huidige vereniging over de uitkomst van Bestuursbesluit op de hoogte 

wordt gebracht 

c. De toekomstige vereniging over de uitkomst van Bestuursbesluit op de 

hoogte wordt gebracht 

7. Aangezien dit een coulanceregeling betreft kan er niet in beroep gegaan worden bij 

de Tuchtcommissie 

 

mailto:technischezaken@afbn.nl

