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1. Dispensatie aanvragen 
1.1 Om Dispensatie te kunnen aanvragen dient de motivatie/reden van dispensatie goed te 

worden beschreven.  
1.2 Als de motivatie/reden van de aanvraag niet voldoende is kan er aanvullende informatie 

gevraagd worden voordat de aanvraag in behandeling wordt genomen. 
1.3 Een dispensatie aanvraag moet door een bij de AFBN-ledenadministratie bekende 

verenigingsofficial per e-mail worden aangevraagd, d.m.v. een volledig ingevuld 
dispensatieformulier en bij kinderen onder de 18 ook een akkoordverklaring van ouders 
worden ingediend bij de Dispensatie Commissie. Het formulier wordt ook ingevuld door de 
verenigingsofficial en niet door speler of ouders, op de handtekeningen/parafen na. Deze 
email wordt gestuurd naar dispensatie@afbn.nl.   

1.4 Alle formulieren dienen in PDF te zijn opgeslagen en in 1 email verzonden te worden.  
1.5 Alle formulieren zijn te downloaden op de AFBN website onder het kopje ‘Documenten’ bij 

AFBN. 
1.6 Zodra formulieren in goede orde zijn ontvangen door de dispensatie commissie ontvangt u 

een bevestigingsmail en zal de aanvraag in behandeling worden genomen. De dispensatie 
commissie heeft 15 werkdagen de tijd om deze te behandelen en terug te koppelen naar de 
vereniging.  

1.7 Als aanvraag is goedgekeurd ontvangt u binnen de 15 werkdagen een e-mail. De dispensatie 
commissie zal deze ook doorgeven aan de ledenadministratie. 

2. Dispensatie Flag 
2.1 Dispensatie Flag kan worden aangevraagd in de volgende gevallen: 

2.2 De speler waar dispensatie voor wordt aangevraagd is 1 geboortejaar te jong voor de discipline 
waar hij in wil spelen. De dispensatie commissie kijkt naar geboortejaar en niet naar 
geboortedatum. 

2.3 Het team waarvoor de speler dispensatie aanvraagt, bestaat tenminste uit het minimum aantal 
spelers conform het wedstrijdreglement, ook op wedstrijddagen. Teams zijn verplicht op 
wedstrijddagen het minimaal aantal “gewone” spelers conform het wedstrijdreglement 
beschikbaar te hebben anders zijn de dispensatiespelers niet speelgerechtigd. 

2.4 Het is niet mogelijk om, na afwijzing van een dispensatie aanvraag, voor hetzelfde 
competitieseizoen opnieuw een aanvraag voor dispensatie in te dienen. 

2.5 Het is niet mogelijk om tegen beslissingen genomen door de dispensatie commissie aangaande 
toekenning of afwijzing dispensatie in bezwaar te gaan. 

2.6 Indien dispensatie wordt toegekend mag de speler niet meer uitkomen voor de discipline waar 
de speler oorspronkelijk vandaan komt. 

2.7 De speler, die jonger is dan 18 jaar, heeft schriftelijke toestemming van diens ouder/voogd 
nodig. De verklaring is een verplicht onderdeel van de dispensatieaanvraag. Deze kan worden 
aangevraagd middels formulier; AFBN_Form_5_Akkoordverklaring_dispensatie. 

2.8 De aanvraag is goedgekeurd door de coach van het oude team en het team waar de speler 
gaat spelen van zijn/haar vereniging. Dit door een handtekening of paraaf op het 
aanvraagformulier te zetten.  

2.9 Een speler heeft geen speelrecht voor de discipline waarvoor dispensatie is aangevraagd 
totdat de dispensatie aanvraag is goedgekeurd en de aanvrager via all united de spelerspas kan 
uitdraaien met de D van dispensatie of met de goedkeuringsmail van de dispensatie 
commissie. 

2.10 Dispensatie wordt verleend voor de duur van 1 competitieseizoen en vervalt automatisch na 
afloop van het betreffende competitieseizoen. 

2.11 De dispensatiecommissie mag gevraagd worden om een goedgekeurde aanvraag terug te 
draaien als hier zware (sport)medische redenen voor zijn. 



2.12 Het is NOOIT mogelijk om dispensatie aan te vragen voor een lagere discipline met 
uitzondering van de volgende voorwaarden: 

2.12.1 spelers in de leeftijd van 11 t/m 15 jaar mogen in hun huidige discipline blijven 
indien ze een doktersverklaring kunnen overleggen die de dispensatieverklaring 
ondersteunt en na toetsing door de dispensatie commissie is goedgekeurd. 

2.12.2 vrouwelijke flag spelers mogen maximaal één jaar extra in hun discipline blijven. 
Voorbeeld; bij U11 mag een vrouwelijk flag speler t/m 11 jaar spelen, bij U17 zal 
dit t/m 17 jaar zijn. Er is de mogelijkheid om een aanvraag te doen om een 
vrouwelijke flag speler 1 jaar verlenging te geven op de dispensatie, deze zal 
door de dispensatie commissie worden bekeken en beoordeeld.  Deze zal goed 
moeten zijn onderbouwd door de aanvrager.  

2.13 De dispensatie commissie en/of de Wcie mag voor flag spelers bij twijfel ook toetsen of een 
speler fysiek in staat is om mee te doen aan de jeugd en/of senioren competitie middels een 
eigen keuring,  het bijwonen van een training of videomateriaal.  

2.14 Alle dispensatieverzoeken dienen volledig naar dispensatie@afbn.nl te worden gestuurd in 1 
e-mail. Een volledig dispensatieverzoek bestaat uit: 

i. AFBN Form 4: Dispensatie aanvraag 
ii. AFBN Form 5: Akkoordverklaring dispensatie 

 

3. Dispensatie Tackle 
3.1 Dispensatie Tackle kan alleen worden aangevraagd in de volgende gevallen: 

3.2 De speler waar dispensatie voor wordt aangevraagd voor de senioren heeft minimaal twee jaar 
tackle ervaring waarvan minimaal 8 wedstrijden aantoonbare competitie ervaring. 
 Voor deze ervaring tellen ook wedstrijden van de dutch junior lions mee. 

3.3 De speler waar dispensatie voor wordt aangevraagd is 1 geboortejaar te jong voor de discipline 
waar hij in wil spelen. De dispensatie commissie kijkt naar geboortejaar en niet naar 
geboortedatum. Voor het competitieseizoen geldt de leeftijd op 1 januari van het 2e jaar. Bv; 
competitie seizoen 2022/2023 moet speler op 1 januari 2023 de leeftijd hebben voor de 
betreffende categorie. Ook al start deze in september 2022.  

3.4 Het team waarvoor de speler dispensatie aanvraagt, bestaat uit het minimum aantal spelers 
conform het wedstrijdreglement, ook op wedstrijddagen. Teams zijn verplicht op 
wedstrijddagen het minimaal aantal “gewone” spelers conform het wedstrijdreglement 
beschikbaar te hebben anders zijn de dispensatiespelers niet speelgerechtigd. 

3.5 Het is niet mogelijk om, na afwijzing van een dispensatie aanvraag, voor hetzelfde 
competitieseizoen opnieuw een aanvraag voor dispensatie in te dienen. 

3.6 Het is niet mogelijk om tegen beslissingen genomen door de dispensatie commissie aangaande 
toekenning of afwijzing dispensatie in bezwaar te gaan. 

3.7 Indien dispensatie wordt toegekend mag de speler niet meer in competitie uitkomen voor de 
discipline waar de speler oorspronkelijk vandaan komt. 

3.8 De speler, die jonger is dan 18 jaar, heeft schriftelijke toestemming van diens ouder/voogd. De 
verklaring is een verplicht onderdeel van de dispensatieaanvraag. Deze kan worden 
aangevraagd middels formulier; AFBN_Form_5_Akkoordverklaring_dispensatie. 

3.9 De aanvraag is goedgekeurd door de coach van het oude team en het team waar de speler 
gaat spelen van zijn/haar vereniging. Dit door een handtekening of paraaf op het 
aanvraagformulier te zetten. 

3.10 Een speler heeft geen speelrecht voor de discipline waarvoor dispensatie is aangevraagd 
totdat de dispensatie aanvraag is goedgekeurd en de aanvrager via all united de spelerspas kan 
uitdraaien met de D van dispensatie of met de goedkeuringsmail van de dispensatie commissie. 

3.11 Dispensatie wordt verleend voor de duur van 1 competitieseizoen en vervalt automatisch na 
afloop van het betreffende competitieseizoen. 



3.12 De dispensatiecommissie mag gevraagd worden om een goedgekeurde aanvraag terug te 
draaien als hier zware (sport)medische redenen voor zijn. 

3.13 Het is NOOIT mogelijk om dispensatie aan te vragen voor een lagere discipline met 
uitzondering van de volgende voorwaarden: 

3.13.1 vrouwelijke tackle spelers mogen maximaal één jaar extra in hun discipline blijven. 
Voorbeeld; bij JT mag een vrouwelijk tackle speler t/m 19 jaar spelen, bij cadets zal dit 
t/m 17 jaar zijn. Er is de mogelijkheid om een aanvraag te doen om een vrouwelijke 
tackle spelers 1 jaar verlenging te geven op de dispensatie, deze zal door de dispensatie 
commissie worden bekeken en beoordeeld.  Deze zal goed moeten zijn onderbouwd 
door de aanvrager.  

3.14 De dispensatie commissie en/of de Wcie mag voor tackle spelers bij twijfel ook toetsen of 
een speler fysiek in staat is om mee te doen aan de junioren en/of senioren competitie 
middels een eigen keuring,  het bijwonen van een training of videomateriaal.  

3.15 Een volledig dispensatieverzoek bestaat uit: 
a. AFBN Form 4: Dispensatie aanvraag, met goedkeuring van speler voor het gebruiken van 

gegevens voor dispensatie. De speler dient het vakje aan te kruisen en handtekening/paraaf 
te zetten in het vakje onder gegevens. Dit i.v.m. nieuwe de AVG wet vanaf 20 mei 2019.  

b. AFBN Form 5: Akkoordverklaring dispensatie bij jonger dan 18 jaar. 



Bijlage 1: Dispensatie aanvraag FORM 4 
Formulier is ook te vinden op www.afbn.nl-->AFBN-->verenigingsondersteuning-->documenten-->formulieren  

 

   



Bijlage 2: Akkoordverklaring dispensatie FORM 5 
Formulier is ook te vinden op www.afbn.nl-->AFBN-->verenigingsondersteuning-->documenten-->formulieren  

 

Akkoordverklaring dispensatie  
ouders / verzorgers 

Gegevens van de speler waarvoor toestemming wordt verleend: 

Naam: _______________________________________________________ 

Adres: ________________________________________________________ 

Postcode: _________________________  Woonplaats: _________________________ 

Tel. nummer: _____________________________  Mobiel:_______________________ 

Email: _________________________________________________________________ 

Geboorte datum:  ___________________      Nationaliteit: _______________________ 

Vereniging: _____________________________________________________________ 

 
Door ondertekening van deze akkoordverklaring, geef ik, als wettelijke  
vertegenwoordiger van bovenstaande minderjarige, toestemming dat hij/zij voor het 
seizoen _______, onder toezicht van coach ____________________________ 
meespeelt in de American Football competitie voor U11,U13,U15,U17,SFF 
/Cadets/Juniors/Seniors (omcirkel wat van toepassing is) hoewel hij/zij de daarvoor 
noodzakelijke leeftijd nog niet heeft bereikt. 
Bovenstaande gegevens zijn naar waarheid ingevuld op:  

Plaats:_______________________                        Datum:_________________ 

 
Naam wettelijke vertegenwoordiger:____________________________________ 

Handtekening wettelijke vertegenwoordiger: 

 

 

 

 

 

 

Dit formulier kan uitgeprint, ingevuld en ondertekend in gescand per email worden opgestuurd naar 
de dispensatie commissie middels dispensatie@afbn.nl met de overige formulieren die nodig zijn voor 
het aanvragen van dispensatie.  

 

 


