
Beste spelers van Sportclub Deventer, 

 

Het einde van een bijzonder voetbalseizoen nadert. Wil je na de zomer bij Sportclub Deventer blijven 

voetballen? Dan is deze mail niet voor jou bestemd. Maar als je Sportclub gaat verlaten, lees dan 

verder. 

Stop je met voetballen? 

• Lever je tenue in. * 

• Stuur vóór 1 juni een mail naar ledenadministratie@sportclubdeventer.nl met het verzoek 

om je uit te schrijven aan het eind van het seizoen. Dan checken wij of je aan je 

betalingsverplichtingen hebt voldaan en je tenue hebt ingeleverd. Als alles in orde is zullen 

we je uitschrijfdatum op 30 juni zetten. 

Ga je bij een andere club spelen? 

• Stuur dan vóór 1 juni een mail naar ledenadministratie@sportclubdeventer.nl met de 

mededeling dat je wil overstappen naar een andere club aan het eind van het seizoen. Dan 

checken wij alvast of je aan je betalingsverplichtingen hebt voldaan zodat je overschrijving 

soepel kan verlopen. 

• Lever je tenue in. * 

• Schrijf je ruim vóór 15 juni in bij je nieuwe club, en geef aan dat het om een overschrijving 

gaat. Je nieuwe club kan tot 15 juni 24:00 u een overschrijvingsverzoek indienen. Dat verzoek 

komt dan via de KNVB bij ons binnen. De deadline van 15 juni is voor categorie A spelers een 

harde deadline.  

• Wij geven tussen 15 en 30 juni akkoord voor overschrijving, mits je dan geen financiële 

verplichtingen meer bij ons hebt en je tenue is ingeleverd.  

• Vaak vraagt de nieuwe club om je bondsnummer: die staat op je spelerspas (in de 

wedstrijdzaken app van je leider) of kun je opvragen bij de ledenadministratie. 

* De spelers van het eerste leveren hun tenue in bij Marcel Willemsen. De spelers van het tweede, 

derde, vierde en zaterdagelftal doen dat bij Niels Brand via senioren@sportclubdeventer.nl. Mocht je 

een borg van €50 voor je tenue hebben betaald omdat je destijds nog jeugdspeler was, dan kun je je 

tenue inleveren in het clubhuis op 13 juni tussen 12 en 14 u. 

Voor vragen over in- of uitschrijven kun je ook altijd mailen naar 

ledenadministratie@sportclubdeventer.nl.  

Met vriendelijke groet, 

De ledenadministratie 
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