
1 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRANSFER REGLEMENT 
2023 

 
 
 

Final (1/2/2023) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 

Inhoudsopgave 
 

Artikel  1. Definities. ................................................................................................................................. 3 

Artikel 2. Toepasbaarheid c.q geldigheid van het reglement. .................................................................. 3 

Artikel 3. Transfergerechtigheid. .............................................................................................................. 4 

Artikel 4. Transfer procedure en periode. ................................................................................................ 4 

Artikel 5 Transferlijst................................................................................................................................. 5 

Artikel 6. Tussentijdse transfer. ................................................................................................................ 5 

Artikel 7. Speelgerechtigd. ........................................................................................................................ 6 

Artikel 8 Transfersom. .............................................................................................................................. 6 

Artikel 9. Aantal transfereerbare spelers. ................................................................................................. 7 

Artikel 10. Overgangsbepalingen ............................................................................................................. 7 

 

  



3 
 

 
 
 

Artikel  1. Definities. 
 

 
1. In dit reglement wordt aan de volgende begrippen de betekenis gehecht die met de bij 

de begrippen gegeven omschrijving overeenstemt.  
 

A. Speler is degene die lid is van de S.B.A. en slechts voor 1 (een) vereniging 

tijdens wedstrijden uitkomt waarvan hij daadwerkelijk ook lid is;  
 

B. Transfer : de wijziging van een bij de S.B.A. aangesloten vereniging 

berustende registratie van een speler op naam van een bepaalde vereniging 

c.q. de overschrijving van een speler in deze registratie van een vereniging 

naar een andere;  
 

C. Transfereerbaar is degene (speler) van wie de bij de S.B.A. berustende registratie 

op naam van een aangesloten vereniging mag worden gewijzigd;  
 

D. Tussentijdse transfer is de transfer van spelers tijdens een periode die intreedt 

na de sluiting van de 1
e
 (eerste) ronde en voor de aanvang van de tweede 

ronde van de competitie van de desbetreffende klasse.  
 

E. 1.Spelersruil: hier onder wordt verstaan een schriftelijke overeenkomst tussen 2 

verenigingen waarbij spelers van elkaar zonder enige vergoeding worden   
geruild. Met inachtneming van de vastgestelde transfer procedure. 

 
F. Spelers uitleen: hieronder wordt verstaan een schriftelijke overeenkomst waarbij 

spelers van de ene vereniging aan de andere vereniging worden uitgeleend 

telkens voor slechts een (1) seizoen met als doel de basketbalsport binnen de 

vereniging waartoe de speler treedt tot ontwikkeling te brengen. De speler 

blijft weliswaar lid van de oorspronkelijke vereniging. 2 Indien de uitleen 

verlengt wenst worden dient er weer een schriftelijke overeenkomst tussen 

de verenigingen worden aangegaan voor de duur van 1(een) seizoen. 
 

2. Ten aanzien van alle andere gehanteerde begrippen geldt de gebruikelijke betekenis 

of die welke bij de S.B.A. wordt gehanteerd voor zover die van de gebruikelijke 

afwijkt.  
 

Artikel 2. Toepasbaarheid c.q geldigheid van het reglement. 
 

1. Dit reglement geldt voor alle bij de S.B.A. aangesloten verenigingen;  
 

2. Transfers van spelers tussen verenigingen als bedoeld in lid 1. van dit artikel zullen 

binnen de S.B.A. slechts geldig zijn wanneer die aan de bepalingen van dit 

reglement voldoen.  
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Artikel 3. Transfergerechtigheid. 
 

1. Een vereniging heeft het recht om een op haar naam geregistreerde speler 

voor transfer voor te dragen; 
 

2. Een speler die tenminste 2 (twee) achtereenvolgende jaren op naam van 

een vereniging is uitgekomen is gerechtigd voor zichzelf gedurende de 

eerste ronde van de competitie transfer aan te vragen;  
 

3. Een speler die niet voldoet aan de in lid 2 van dit artikel gestelde voorwaarde zal 

slechts met uitdrukkelijke toestemming van de vereniging op naam waarvan hij/zij 

is geregistreerd, gerechtigd zijn om voor zichzelf transfer aan te vragen.  
 

4. Een speler die op naam van een bepaalde vereniging geregistreerd is, en slechts 
gedurende de 1e (eerste) ronde van de competitie ongeacht het aantal wedstrijden 
die de speler heeft gespeeld in die categorie.  

 
5. Bij de transfer van een speler als bedoeld in lid 4 van dit artikel die gedurende 

2(twee) achtereenvolgende jaren of langer niet actief is geweest zal de betaling 

van de transfersom als bedoeld in art. 8 van dit reglement niet zijn vereist. 

 

6. Een ondertekend overschrijvingsformulier door een bestuurslid, van het dagelijks 

bestuur, het team waar de speler uittreed is wel nodig om de transfer te completeren. 

 

Artikel 4. Transfer procedure en periode. 
 

1. Het verzoek c.q. de voordracht voor transfer geschiedt door opgave daarvan aan de 

S.B.A. Transfer geschillen worden voorgelegd aan het bestuur van de S.B.A. en 

zullen behandeld worden op basis van overlegde  documenten.  
 

2. De in lid 1 van dit artikel bedoelde voordracht moet plaatsvinden gedurende de 

periode die opengesteld is voor transfer.  
 

3. Het verzoek c.q. de voordracht als bedoeld in dit artikel zal door de S.B.A. 

worden bijgeschreven op de transferlijst als voorzien in artikel 5 en wel voor 

de verplichte publicatie daarvan;  
 
 

4. De periode voor transfer zal door het bestuur van de S.B.A. of een daartoe bevoegde  

instantie worden aangegeven. Deze bekendmaking naar de verenigingen toe, zal     

per schrijven of via email of via de website van de SBA geschieden. 

 
5. Transfer die na het verstrijken van de transferperiode niet zijn afgerond 

worden geacht niet te hebben plaatsgevonden. 
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Artikel 5. Transferlijst. 
 

1. De S.B.A. zal van de in artikel 4 bedoelde voordrachten ,een transferlijst 

opmaken vermeldende; de naam van de vereniging op naam waarvan de 

speler is geregistreerd, de naam, de nationaliteit, de geboortedatum en het 

geldend adres van de speler alsmede de partij(vereniging of speler) die een 

transfer wenst;  
 

2. De S.B.A. is verplicht zorg te dragen voor de publicatie van de transferlijst en 

wel uiterlijk 30 (dertig) dagen  na de sluitingsdatum van de overschrijving 

voor het volgende competitiejaar. De verenigingen zullen per schrijven of 

email of via de website van de SBA,een transferlijst ontvangen conform lid 1 

(art 5). 
 

Artikel 6. Tussentijdse transfer. 
 

1. De S.B.A. kent een tussentijdse transferperiode. Deze periode zal steeds door het 

bestuur van de S.B.A. of een daartoe bevoegde instantie worden aangegeven(per 

categorie) middels correspondentie met de verenigingen;  
 

2. Gedurende de tussentijdse transferperiode kunnen transfers plaatsvinden voor 

alle spelers die in de senioren klasse zullen spelen;  
 

3. Voordrachten voor tussentijdse transfers moeten geschieden door opgave 

daarvan, middels een daartoe te bestemmen formulier, aan de S.B.A. of een door 

de S.B.A. aan te wijzen Transfer en Transfer Geschillen commissie en wel binnen 

de in lid 1 van dit artikel bedoelde tussentijdse transferperiode;  

 

4. Ten behoeve van tussentijdse transfers zal de S.B.A. een transferlijst zoals 

bedoeld publiceren;  

 

5. Na het verstrijken van de tussentijdse transferperiode zal de S.B.A. per 

schrijven, informatie omtrent tussentijdse transfers, aan de aangesloten 

verenigingen opsturen;  

  
6. Tussentijdse transfer die na het verstrijken van de tussentijdse transferperiode  

  niet zijn afgerond worden geacht niet te hebben plaatsgevonden. 

         7.   Voor de U19, U16, U14, U12, U10 en U8 klassen vindt er geen  

   tussentijdse transfer plaats. 
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Artikel 7. Speelgerechtigd. 
 

1. Zodra de overschrijving is aangevraagd is de speler niet meer gerechtigd voor de 

vereniging waarvoor hij uitkwam voor de overschrijvingsaanvraag. Tegelijkertijd 

met de indiening van de aanvraag tot overschrijving dient een kopie daarvan door 

de speler aan de oude vereniging te worden verstrekt;  
 

2. Indien een voordracht c.q verzoek voor transfer,dan wel tussentijdse transfer is 

goedgekeurd wordt aan de betrokken vereniging een desbetreffende spelerskaart 

verstrekt;  
 

3. Spelers zijn speelgerechtigd op het moment dat de SBA de transferformulieren 

ondertekend heeft ontvangen van bevoegde bestuursleden, van het uittredende- en 

toetredende team en na afdracht van 10% van de transfersom aan de SBA door de 

betalende vereniging. 

 

Artikel 8. Transfersom. 
 

1. Met uitzondering van het gestelde in artikel 3 lid 5 zal voor transfer van elke 

speler, aan de vereniging die een speler overneemt een zeker bedrag 

(transfersom) dienen te worden betaald aan de vereniging die een speler afstaat.  

Van deze transfersom zal 10% afgestaan worden aan de SBA.  
 

2. De te betalen transfersom bedraagt als volgt: 

 

• Heren hoofdklasse: maximaal srd 2.000,00 per gespeeld jaar in de klasse  

• Dames hoofdklasse: maximaal srd 1.500,00 per gespeeld jaar in de klasse 

• Eerste klasse, recreatieklasse (vroeger tweede klasse): maximaal srd 1.500,00 per 

gespeeld jaar in de klasse  

• U19 klasse: maximaal srd 1.000,00 per gespeeld jaar in de klasse  

• U16 klasse: maximaal srd 750,00 per gespeeld jaar in de klasse  

• U14, U12 klasse: maximaal  srd 500,00 per gespeeld jaar in de klasse 

• U10 en U8 klasse: maximaal srd 250,00 per gespeeld jaar in de klasse 

 

VB 

Een spelers die van Team A naar Team B wil gaan en heeft voor team A, 2 jaren in  U16 

klasse, 2 jaren in de U19 en 1 jaar Hoofdklasse.  

Hiervoor moet team B betalen 2x 750,00 + 2x 1.000,00 + 1 x 2.00,00 = 5.500,00 

 

 

Bij de tussentijds transfer periode zal de transfersom 50% extra bedragen. 
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Artikel 9. Aantal transfereerbare spelers. 
 

Per competitiejaar is het totaal aantal transfereerbare spelers per vereniging, per klasse  

als volgt vastgesteld: 

- Heren hoofdklasse klasse maximaal 2  

- Heren eerste klasse maximaal 2  

- Heren recreatie klasse ongelimiteerd. 

- Jongens U19 klasse maximaal 2  

- Jongens U16 klasse maximaal 2 

- Dames senioren klasse maximaal 2  

- Meisjes U19 klasse maximaal 1  

- Meisjes U16 klasse maximaal 1  

- U14 klasse maximaal 1 

- U12 klasse maximaal 1  

- U10 klasse maximaal 1 

- U8 klasse maximaal 1 

 
Alleen na uitdrukkelijke goedkeuring van de vereniging die de overschrijvingen 

moet verlenen c.q spelers afstaan mag van bovengenoemd aantal per klasse 

worden afgeweken. 
 

Artikel 10. Overgangsbepalingen 
 

1. Dit reglement treedt in werking op 1/2/2023 
 

2. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van 
de S.B.A. na de A.L.V. gehoord te hebben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


