Voorwaarden samenwerkingsovereenkomsten KNVB
Optie 1: Samenwerking tussen twee of meer verenigingen voor één team categorie B (ST/team) *
Optie 2: Samenwerking tussen twee of meer verenigingen voor één of meerdere leeftijdscategorieën
(ST/leeftijdscategorie) *
Optie 3: Samenwerking tussen twee of meer verenigingen voor volledige jeugdafdelingen (SJO) of voor
volledige vrouwen- en meidenafdelingen (SVO) of voor 2 of meer senioren afdelingen ter
voorbereiding op een fusie (SSA).


ST = Samenwerking Team

ALGEMEEN:
Hieronder staan de algemene voorwaarden van samenwerkingsovereenkomsten. Deze gelden voor alle vormen van
samenwerking. Verder worden in dit document de voorwaarden per samenwerkingsvorm (opties) nader toegelicht.
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Ter completering van teams kunnen in één of meerdere leeftijdscategorieën door twee of meer verenigingen
teams worden gevormd door combinaties van spelers uit dezelfde leeftijdscategorie.
Spelers en speelsters die deel uitmaken van een combinatieteam blijven spelend lid van hun eigen vereniging.
Deze blijft dus aansprakelijk voor de eigen leden.
Een combinatieteam kan uitkomen in zowel Categorie A als in Categorie B en kan ook aanspraak maken op
promotie. Om als combinatieteam in categorie A van de mannen senioren te mogen uitkomen, geldt wel als
voorwaarde dat de algemene ledenvergaderingen van betrokken verenigingen akkoord moeten zijn gegaan met
de intentie om te fuseren.
Een overeenkomst voor optie 1 en 2 wordt voor de duur van één seizoen door de KNVB goedgekeurd. Deze
soorten samenwerkingen dienen elk jaar opnieuw schriftelijk te worden aangevraagd bij het district. Een
uitzondering hierop is de samenwerking optie 2 voor senioren als voorbereiding op een fusie. Minimaal 3 jaar
tenzij de nieuwe fusievereniging er eerder is.
Een overeenkomst voor optie 3 wordt door de KNVB voor de duur van minimaal drie seizoenen goedgekeurd.
Bij deze samenwerkingsvorm is sprake van een nieuwe entiteit ‘Samenwerking Jeugd Opleiding’ (SJO).
Een samenwerking van alleen vrouwen/meiden wordt aangeduid als ‘Samenwerking Vrouwen Opleiding’ (SVO).
Een samenwerking voor seniorenteams ter voorbereiding op een fusie wordt aangeduid als ‘Samenwerking
Senior Afdeling’ (SSA).
Voor een SVO en SSA gelden dezelfde voorwaarden en overeenkomsten als die bij een SJO worden gebruikt.
Correspondentie wordt (digitaal) gezonden naar het correspondentieadres of vereniging e-mailadres van de in de
af te sluiten samenwerkingsovereenkomst vermelde nieuwe entiteit (SJO/SVO/SSA) of naar de bij de
samenwerking eerstgenoemde vereniging.
De (jeugd)leden van de aan de SJO/SVO/SSA deelnemende verenigingen blijven spelend lid van de vereniging
waarbij zij staan geregistreerd. Daarnaast worden zij via de collectief verleende dispensatie op leeftijdscategorie
door de KNVB speelgerechtigd gemaakt voor de SJO/SVO/SSA. De verleende dispensaties staan in de KNVB
Sportlink Clubapplicatie van de SJO/SVO/SSA vermeld.
De voor het combinatieteam aan de KNVB te betalen kosten, zoals wedstrijdgelden, inleggeld beker,
terugtrekken combinatieteam, tuchtuitspraken betreffende team voor bijv. niet opkomen of staken, worden via de
rekening- courant in rekening gebracht bij de eerstgenoemde vereniging.
Bij een SJO/SVO/SSA worden deze kosten bij de SJO/SVO/SSA in rekening gebracht. Alle kosten zullen in de
KNVB Sportlink Clubapplicatie van de SJO/SVO/SSA zichtbaar zijn. Op basis van het aantal deelnemende
teams zal de KNVB het maandelijkse termijnbedrag vaststellen.
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De aanvragen voor categorie A dienen vóór 1 juni van enig jaar bij het district waartoe de vereniging behoort
door middel van een samenwerkingsovereenkomst te zijn ingediend. Voor Categorie B dient de aanvraag voor
combinatieteams voor aanvang van de nieuwe competitie bij het district zijn ontvangen. In uitzonderlijke gevallen
kan de termijn van inschrijving verlengd worden tot 1 november c.q. 1 maart. Dit is afhankelijk of het een
inschrijving betreft voor de najaar- of voorjaarreeks.
De afspraken tussen de verenigingen moeten door middel van een door alle partijen ondertekende
samenwerkingsovereenkomst schriftelijk aan de KNVB worden bevestigd. Na akkoord ontvangen de bij de
samenwerking betrokken verenigingen van de KNVB een bevestiging. Blanco samenwerkingsovereenkomsten
kunnen worden aangevraagd bij het steunpunt of via Samenwerking op Assist
Bij de samenwerkingsvorm SJO/SVO/SSA, waarbij sprake is van een nieuwe entiteit, staan de
dispensatieoverzichten of –individueel verleende dispensatiebrieven, in de KNVB Sportlink Clubapplicatie
vermeld in het menu onder ‘Vereniging’- ‘Dispensaties’- ‘Dispensaties op ‘Verenigings- of persoonsniveau’. Het
verenigingsoverzicht betreft ‘Leden behorend bij geselecteerde dispensatie’.
De bij de samenwerking betrokken verenigingen kunnen de thuiswedstrijden op verschillende accommodaties
spelen. Deze accommodaties moeten door de KNVB worden toegevoegd en vervolgens kunnen verenigingen
zelf de juiste accommodatie ingeven.
Gezamenlijke deelname aan de competitie met een of meerdere combinatieteams van de volledige
leeftijdscategorie zal alleen gelden voor de in de samenwerkingsovereenkomst vermelde (jeugd)categorie(ën).
Voor spelers die hun wedstrijden spelen bij ‘een samenwerking’ blijft de eigen vereniging verantwoordelijk voor
een juiste foto in Sportlink. Het feit dat deze spelers door deze nieuwe entiteit op het (M)DWF kunnen worden
geplaatst, is de bevestiging dat de KNVB hiervoor dispensatie heeft verleend. Indien gewenst kan dat in de
KNVB Sportlink Clubapplicatie onder ‘Vereniging’- ‘Dispensaties’ op zowel verenigingsniveau als op
persoonsniveau nog worden gecontroleerd.
Bij het starten van een samenwerking tussen meerdere verenigingen geldt voor alle in deze voorwaarden
vermelde regels en opties dat de uitvoering te allen tijde moet overeenkomen met wat in het Handboek
competitiezaken amateurvoetbal van het district in het hoofdstuk ‘Dispensatiebeleid jeugd- en seniorenvoetbal
veldvoetbal’ is vermeld.
Bij het indelen van teams in de competities hebben de samengestelde teams recht op een plaats van de
participerende teams in de samenwerking. De KNVB bepaalt de definitieve indeling.
Bij beëindiging van de samenwerking worden de openvallende plekken ingenomen door de individuele clubs in
de samenwerking. Het team dat voor de samenwerking als hoogste speelde (klasse en bij gelijkblijvende klasse
hoogste positie op de ranglijst) mag de hoogste plek innemen. De KNVB bepaalt de definitieve indeling.

Optie 1: Samenwerking tussen twee of meer verenigingen voor één team Categorie B (ST/team)
De samenwerking komt voort uit de noodzaak om voldoende spelers voor een bepaald team op de been te krijgen.
• De samenwerking betreft het (de) laagste team(s) van een bepaalde leeftijdscategorie.
• Bij het aanvragen van deze vorm van samenwerking dient een spelerslijst met namen en relatienummers van de
leden van de deelnemende verenigingen bij het district te worden ingediend.
• Op de voor optie 1 in te vullen samenwerkingsovereenkomst moet worden ingevuld onder welke
verenigingsnaam het team uitkomt (Vereniging X of vereniging Y of Z). De wedstrijden worden gespeeld als team
van de eerstgenoemde vereniging. Bijvoorbeeld: ST:Alleen/Plezier 6. ‘Alleen’ is de eerstgenoemde vereniging
en ‘Plezier’ is de ‘samenwerkende’ vereniging.
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Optie 2: Samenwerking tussen twee of meer verenigingen voor één of meerdere leeftijdscategorieën
(ST/leeftijdscategorie)
Deze samenwerking komt niet alleen voort uit noodzaak om voldoende spelers voor 1 team beschikbaar te hebben.
De verenigingen willen echter met elkaar samenwerken om de kwaliteit van een of meerdere leeftijdscategorie(ën)
te verhogen. Door de samenwerking binnen een of meerdere leeftijdscategorieën kunnen:
• De spelers binnen hun eigen leeftijdscategorie op hun eigen niveau spelen en trainen.
• De kosten voor het opleiden van spelers zullen verminderen doordat verenigingskader kan worden
samengevoegd.
• Er minder dispensatieaanvragen zijn.
• Bij verdergaande samenwerking (bijvoorbeeld alle teams van de volledige jeugdafdelingen van de
samenwerkende verenigingen) is het aan te raden om te kiezen voor optie 3.

Optie 3: Samenwerking tussen twee of meer verenigingen voor volledige jeugdafdelingen (SJO) of voor
volledige vrouwen- en meiden afdelingen (SVO) of voor 2 of meer senioren afdelingen ter
voorbereiding op een fusie (SSA).
De SJO/SVO/SSA zal door de KNVB als een volledig zelfstandige nieuwe entiteit worden behandeld. Dit betekent
dat:
- deze nieuwe samenwerkingsvorm voor minimaal 3 jaar wordt aangegaan.
- minimaal 3 personen als bestuursverantwoordelijke moeten worden opgegeven;
- de SJO/SVO/SSA ook maandelijkse termijnbedragen dient te voldoen aan de KNVB en hiervoor vroegtijdig een
incassomachtiging dient af te geven;
- de SJO/SVO/SSA de beschikking krijgt over een ‘eigen’ KNVB Sportlink Clubapplicatie; deze moet door de
nieuwe entiteit zelf worden aangevraagd via https://www.sportlink.nl/bestellen
- de SJO/SVO/SSA zoals alle andere verenigingen hun KNVB e-mail via het besloten systeem zal ontvangen.
Hiervoor kunnen maximaal 10 personen via een ‘doorstuuradres’ worden opgegeven voor een of meerdere
abonnement(en). Bijv. Bestuursberichten, CV32 Veld, Tuchtzaken, Financiën, Webmaster, Jeugdvoetbal, etc

-

de SJO/SVO/SSA het lage tarief zal betalen voor het Digitaal Informatie Abonnement (DIA);
het tenue waarin de betreffende combinatieteam(s) hun wedstrijden spelen schriftelijk aan het district moet
worden doorgegeven.
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