Regeling Talentlicentie
Seizoen 2017-2018

Voor het seizoen 2017-2018 zal de Regeling Talentlicentie als volgt worden geregeld:
Regeling Talentlicentie:
Artikel 1.

Twee verenigingen kunnen de dubbele licentie voor een speler aanvragen om talenten om op
een hoger niveau competitie te laten spelen. Deze dubbele licentie verder te noemen
Talentenlicentie (TL).

Artikel 2.

De talentenlicentie geldt voor spelers in leeftijdsgroepen t/m U22.

Artikel 3.

Een speler met een TL is lid van twee verenigingen, maar betaalt eenmaal contributie aan de
NBB. Bij de hoofdvereniging waar de speler in het door de NBB gebruikt geautomatiseerd
systeemis ingeschreven als basisspeler (primair lid), zijnde de eigen vereniging, kunnen
administratiekosten in rekening worden gebracht. De hoogte hiervan wordt vastgesteld door
het bondsbestuur. Tevens wordt de speler als (secundair) lid ingeschreven in het door de NBB
gebruikt geautomatiseerd systeem bij de gastvereniging.

Artikel 4.

Op het wedstrijdformulier moet achter de naam van de speler TL worden vermeld.

Artikel 5.

De TL-status wordt aangevraagd bij de afdelingscommissie waar de hoofdvereniging onder
valt wanneer uitgekomen wordt in meerdere competities op afdelingsniveau of bij het
bondsbureau wanneer een van de betrokken verenigingen uitkomt in een competitie op
landelijk niveau. De aanvraag gebeurt op een daarvoor beschikbaar gesteld formulier via de
website van de NBB.

Artikel 6.

De TL-status geldt voor één seizoen en moet een volgend seizoen weer opnieuw worden
aangevraagd. Alleen in geval van verhuizing over grote afstand bestaat de mogelijkheid om
de TL-status op te heffen en eventueel nieuw aan te vragen.

Artikel 7.

De TL-status wordt aangevraagd tot de einddatum van aanmelding van nieuwe spelers voor
de betreffende competities.

Artikel 8.

Spelers met een TL-status kunnen alleen bij de gastvereniging spelen in een hoger spelende
ploeg dan hij bij de eigen vereniging in de ingevoerde spelersindeling per ploeg is opgegeven.
Onder een hogere ploeg wordt verstaan hetgeen bij artikel F.8.1. van het Wedstrijdreglement
is vermeld.
Indien het in het belang van de speler is, kan de competitieorganiserende instantie op een
gemotiveerd verzoek in uitzonderlijke gevallen hiervan afwijken.

Artikel 9.

Een speler met een TL-status kan bij de eigen vereniging onbeperkt invallen conform artikel
F.8.1. van het Wedstrijdreglement. Het gestelde in artikel F.8.2. van het Wedstrijdreglement
blijft van toepassing. Bij de gastvereniging mag hij alleen spelen voor de ploeg waarvoor de TL
is aangevraagd.

Artikel 10.

Het gelijktijdig moeten spelen voor beide verenigingen kan geen reden zijn tot wijzigen van
de wedstrijd in speeldatum of -tijd.

Artikel 11.

Het maximum aantal spelers met de TL-status is per ploeg/per wedstrijd beperkt tot vijf. Dit
kunnen er vijf zijn uit verschillende verenigingen.
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