KONINKLIJKE BELGISCHE KORFBALBOND VLAAMSE LIGA
COMITE JEUGDKORFBAL
WERKWIJZE & INFO DISPENSATIES JEUGD
U12 – U14 – U16 – U19

voor wie?


dispensatie ongelijk spelen en dispensatie lager spelen kunnen enkel aangevraagd worden voor
de 2de klasse
Tijdens het seizoen 17-18 mogen in de 2de klasse U12, U14 en U16 maximaal 2 spelers
leeftijdsgrens +1 jaar gelijktijdig aan de wedstrijd deelnemen. Zij moeten niet opgegeven
worden bij inschrijving en voor hen is er dus geen dispensatie nodig.
Dispensatie lager spelen bij U19 moet dus wel altijd aangevraagd worden.
Wie uitzonderlijk een speler wil laten meespelen met de leeftijdsgrens +2 jaar kan hiervoor
dispensatie aanvragen.
Een dispensatie voor een speler met de leeftijdsgrens +3 jaar is onmogelijk.



dispensatie hoger spelen kan aangevraagd worden zowel voor de 1 ste als voor de 2de klasse



dispensatie transgender kan aangevraagd worden zowel voor de 1 ste als voor de 2de klasse.



dispensaties zijn niet van toepassing voor U8 & U10 en voor U12 Korfbal4 & U14 Korfbal4. Het
betreft immers geen officiële competities. Wanneer je bijvoorbeeld een 10-jarige wil laten
meespelen bij de U10, dan meld je dat aan de tegenpartij in een sfeer van open communicatie. (Voor de jeugdbeker U10 geldt de reglementering van de organiserende club Voorwaarts.)

stap één (club): aanvraag gebeurt door een clubfunctionaris


aanvraag richten aan:
dirk.lambrecht@korfbal.be EN bondsbureau@korfbal.be



dispensatie ongelijk spelen:
- vermelding welke ploeg
- motivatie bestaat uit precieze opgave van aantal meisjes en jongens
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dispensatie lager of hoger spelen:
- vermelding welke ploeg en speler(s) = geslacht, naam, voornaam en volledige
geboortedatum
- aandacht besteden aan korte motivatie

ter info: dispensatie hoger spelen aanvragen indien men een geaffilieerde wil laten spelen:
+ bij de U12 en de U14: jonger dan 9 jaar
+ bij de U16: jonger dan 10 jaar
+ bij de U19: jonger dan 12 jaar
+ bij de senioren: jonger dan 14 jaar
+ in wedstrijden in de hoogste klasse van de hoogste reeks: jonger dan 16 jaar


dispensatie transgender: aanvraag moet vergezeld zijn van een medisch attest

stap twee (comité jeugdkorfbal): behandeling


bevestiging ontvangst aanvraag wordt verstuurd door Dirk



uitspraak kan pas wanneer de update van de ledenlijst voor het nieuwe seizoen door het
bondssecretariaat gebeurd is; dit is gewoonlijk na 15 augustus



indien complexe situatie bespreking op vergadering comité jeugdkorfbal

stap drie (comité jeugdkorfbal, club en comité wedstrijdzaken): uitspraak


uitspraak wordt verstuurd door Dirk
- aan de aanvrager
- twee personen van comité wedstrijdzaken



toekenning geldt dus vanaf het versturen van de uitspraak



in de BM verschijnt (regelmatig) een overzicht van de toegekende dispensaties



aandacht voor de einddatum van de geldigheid



geldige bewijsstukken zijn
- print van de mail met toekenning
- kopie van de betreffende blz. in de BM
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