Overschrijvingsreglement 2022
Artikel 1 – Toepassingsgebied
Dit reglement geldt voor alle spelers die op de spelerslijst van hun huidige
Hoofdklassevereniging1 staan. Deze spelers worden beschouwd als geregistreerde spelers.
Artikel 2 – Code of conduct
Een Hoofdklassevereniging die belangstelling heeft voor een geregistreerde speler2 van een
andere vereniging is verplicht per e-mail aan die vereniging - met een cc. aan de KNHB - te
melden dat zij met deze speler contact heeft.
Artikel 3 – Procedure overschrijving
Een geregistreerde speler die wil veranderen van Hoofdklassevereniging en bij die nieuwe
vereniging als speler voor het Hoofdklasseteam wil uitkomen, dient zich, volgens art 4.5.1
van het Bondsreglement, te laten overschrijven. Deze overschrijving moet worden afgerond
binnen de overschrijvingsperiode van art. 4 van het overschrijvingsreglement 2022.
3.1 Start procedure
De ontvangende vereniging of de betreffende speler dient de overschrijving persoonlijk aan
te vragen via een e-mail aan competitie@knhb.nl;
Vervolgens zal de competitieleiding van de KNHB per e-mail aan de betrokkenen (voorzitter
en contactpersoon tophockey) om een bevestiging vragen. Wanneer de speler de
overschrijving is gestart wordt per e-mail de vertrekkende vereniging en de nieuwe
vereniging gevraagd om dit te bevestigen. Wanneer de ontvangende vereniging de
overschrijving is gestart zal de speler en de oude vereniging om bevestiging worden
gevraagd;
3.2 Voldoen verplichtingen
Een aanvraag tot overschrijving kan slechts worden gehonoreerd, indien de te verlaten
vereniging heeft verklaard dat de betrokken speler heeft voldaan aan zijn financiële
verplichtingen. Onder financiële verplichtingen wordt verstaan:
• contributieverplichtingen;
• de door de KNHB ten laste van deze vereniging gebrachte persoonlijke boetes;
• kosten die door de speler aan de vereniging moeten worden voldaan.
3.3 Afronding overschrijving
Nadat alle partijen de overschrijving hebben bevestigd, is de overschrijving afgerond en is de
betreffende speler overgeschreven naar de nieuwe vereniging. De competitieleiding zal
vervolgens een bevestiging hiervan versturen namens het Bondsbestuur van de KNHB naar
alle partijen.
3.4 Termijn
Spelers waarvan de overschrijving niet uiterlijk op 30 augustus 2022 is aangevraagd én/ of
waarvan de overschrijving niet uiterlijk op 31 augustus 2022 is afgerond, zijn niet
speelgerechtigd om voor het Hoofdklasseteam van de nieuwe vereniging uit te komen.
Artikel 4 – Overschrijvingsperiode
De overschrijvingsperiode voor het seizoen 2022-2023 loopt van 1 juni tot en met 30
augustus 2022. Een aanvraag tot overschrijving moet derhalve tijdig, en uiterlijk op 30
augustus 2022 worden ingediend, zodat alle betrokkenen tijdig de overschrijving kunnen
bevestigen. Uiterlijk op 31 augustus 2022 dienen alle betrokken partijen de overschrijving te
hebben bevestigd.

1
2

Met hoofdklassenclub wordt bedoeld een club die met zijn eerste team in de Nederlandse hoofdklasse uitkomt.
Waar in dit reglement wordt gesproken over speler wordt ook speelster bedoeld.

Artikel 5 – Aanvang speelgerechtigdheid voor de nieuwe club
Indien de overschrijving is afgerond wordt de speler per direct speelgerechtigd voor zijn
nieuwe vereniging, mits aan alle overige voorwaarden is voldaan die worden gesteld aan
speelgerechtigdheid (zie Bondsreglement uitgave 2022).
Artikel 6 – Inwerkingtreding
Dit reglement is per 1 september 2009 in werking getreden en is herzien op 1 juni 2022.

