Verenigingsnaam
Het bestuur amateurvoetbal zal alleen die verenigingsnaam erkennen c.q. hanteren in de officiële
publicaties die voldoet aan de hier onderstaande normen.
1. Een verenigingsnaam moet, ook in afgekorte vorm, duidelijk te onderscheiden zijn van de andere
al bij de KNVB geregistreerde verenigingsnamen.
2. Op voorwaarde dat ze niet in strijd zijn met ethische of esthetische normen, kunnen/mogen
verenigingsnamen gebaseerd zijn op:
a. Plaatsnaam, streeknaam, naam van een groepering en dergelijke.
b. Historische benamingen en dergelijke.
c. Symbolische bewoordingen en dergelijke.
3. Een gekozen verenigingsnaam bevat de aanduiding „(zaal-)voetbalvereniging‟, “sportvereniging‟
of een soortgelijke aanduiding.
4. Na overleg met de vereniging bepaalt het bestuur amateurvoetbal een roepnaam, waarmee deze
vereniging in de officiële publicaties van de KNVB wordt aangeduid.
5. Commerciële namen en sponsornamen zijn niet als verenigingsnaam toegestaan. Voor de al per 1
januari 1992 goedgekeurde namen geldt een algemene dispensatie.
6. De vereniging moet de verenigingsnaam en de verkorte vorm ervan – zoals bedoeld in lid 2 – en
de wijzigingen daarop in de (eigen) statuten opnemen.
7. Naamswijziging mag slechts éénmaal per drie seizoenen.
a. Een aanvraag voor naamswijziging van een veldvoetbalvereniging moet vóór 1 juni van
het betreffende jaar bij het districtskantoor/steunpunt zijn ingediend, via het daarvoor
bestemde formulier. Voeg hierbij een exemplaar van de gewijzigde verenigingsstatuten én
de notulen van de ledenvergadering waarin het besluit tot naamswijziging is genomen.
Het betreffende district/steunpunt beslist over het verzoek.
b. Voor veldvoetbalverenigingen is een naamswijziging toegestaan per 1 juli volgend op de
datum van goedkeuring.
Naamskoppeling
1.
Het begrip „naamskoppeling‟ houdt in: het toevoegen van één commerciële naam of
sponsornaam aan de overigens verder neutrale, door de KNVB erkende
verenigingsnaam.
2.
Verenigingen die op grond van punt 6 van het verenigingsnamen besluit dispensatie
hebben verkregen, komen niet in aanmerking voor naamskoppeling.
3.
Naamskoppeling mag slechts éénmaal per seizoen.
4.
Bij naamskoppeling zal in de roepnaam, die de KNVB gebruikt in zijn officiële publicaties,
de commerciële naam of de sponsornaam achter de verenigingsnaam worden geplaatst.
5.
Voetbalafdelingen van een (omni-)vereniging kunnen zelfstandig een naamskoppeling
aangaan.
a. Een aanvraag voor naamskoppeling voor een veldvoetbalvereniging moet vóór
1 juni van het betreffende jaar bij het districtskantoor/steunpunt zijn ingediend,
via het daarvoor bestemde formulier. Het district beslist over het verzoek.
b. Naamskoppeling is voor een veldvoetbalvereniging toegestaan per 1 juli, volgend op de
datum van goedkeuring.
c. In afwijking van punt b, kan aan voetbalverenigingen die nog geen naamskoppeling
hebben met onmiddellijke ingang naamskoppeling worden toegestaan.

