Secretariaat:

MISSIE

Goudenregenstraat 12
Door kwalitatief te groeien zal de Futsal
sport in Suriname bloeien

Tel: 497868 / 8860808 / 8766293
Visit us at www.szvb.sr
Bankrekening: DSB 0132.519

In- en overschrijving competitiejaar 2012
Woensdag 28 maart t/m donderdag 5 april 2012, AMOS - Bestuurskamer SZVB
Woensdag 28 maart’ 12

19.00 – 20.00 u

Woensdag 4 april ‘12

18.30 – 19.30 u

Donderdag 5 april ‘12

19.00 – 20.00 u

De gelegenheid wordt geboden om tegen een boete van SRD 250 ook in te schrijven op dinsdag 10 april 2012 van 19.00
tot 20.00 uur.
In-, overschrijf- en mutatieformulieren: vanaf woensdag 21 maart 2012 te verkrijgen bij dhr.M.Breinburg, Goudenregenstr.#12.
Vereisten voor de inschrijving:
1. Uitgetypte of met blokletters ingevulde formulieren in 3-voud. Indien hier niet aan wordt voldaan zullen de stukken niet
geaccepteerd worden.
a. Nieuwe verenigingen dienen in te leveren: inschrijfformulier (moederlijst) + contactadressenformulier.
b. Lidverenigingen dienen in te leveren: de ontvangen moederlijst, het mutatieformulier en het contactadressenformulier.
2. Een kopie stortingsbewijs van het inschrijfbedrag op rekening van de Surinaamse Zaalvoetbalbond Rek. no.: DSB 0132519.
3. Voor iedere nieuwe speler/official: 1 uittreksel uit het geboorteregister of kopie legitimatiebewijs of kopie rijbewijs
4. Voor iedere overgenomen speler (overschrijvingsgeval): het overschrijfformulier + de oude spelerskaart
5. Voor iedere nieuwe speler, official en overgenomen speler: 1 (één) pasfoto + SRD. 10,=
6. Lidverenigingen dienen alle spelers- en officialskaarten van het vorig competitiejaar in te leveren.
7. Lidverenigingen dienen alle (oude) openstaande rekeningen te hebben voldaan!
Inschrijfbedrag (SRD. 2500,=) kontant betalen of storten op de S.Z.V.B. - D.S.B. bankrekening.
Opties: 1. SRD. 2500,= vóór of tijdens de inschrijving.
2. SRD. 1500,= vóór of tijdens de inschrijving, SRD 500,= uiterlijk 30 april 2012 en SRD 500,= uiterlijk 31 mei 2012
Bedrijven- en vrouwenklasse inschrijfbedrag zal nader worden bepaald aan de hand van het aantal aanmeldingen
Vereisten voor overschrijving van spelers, te voldoen aan de Bond door de vereniging waartoe de speler is toegetreden:
1. Volledig ingevulde en getekende overschrijfformulier in 2-voud
2. 1 pasfoto + SRD 10,00 t.b.v. de spelerskaart
3. 20% van het transferbedrag
Transferbedragen voor de verenigingen onderling (exclusief het hiervoren genoemd 20% bedrag)
- Voor spelers die overschrijving nemen naar de Hoofd klasse geldt als transferbedrag SRD. 300,=
- Voor spelers die overschrijving nemen binnen de Hoofd klasse geldt als transferbedrag SRD. 350,=
- Voor overige overschrijvingsgevallen geldt als transferbedrag SRD. 250,=
Bepalend zal zijn voor het transferbedrag, de klasse waarin de speler gedurende het competitiejaar 2011 heeft gespeeld.
De in- en overschrijving is opengesteld voor de volgende klassen: Hoofd, Eerste, Tweede, Veteranen 35+, Bedrijven en Vrouwen
In de Veteranen 35+ klasse mag er per vereniging 1 speler jonger dan 35 jaar, echter reeds 34 jaar, worden ingeschreven. Dit is
het laatste jaar dat deze dispensatie regeling nog geldig is. Vanaf volgend jaar komt deze regeling te vervallen.
Spelers van de Hoofd, Eerste, Tweede en Veteranen klasse mogen ook uitkomen in de Bedrijven klasse.
Let op: Van de (maximaal 20) ingeschreven spelers mogen er maximaal 12 spelers, inclusief doelman, worden opgeroepen voor
het meedoen aan een wedstrijd. Per wedstrijd in de bedrijvenklasse mogen er maximaal 2 zaalvoetbal hoofdklasse
spelers op de intekenlijst van de te spelen wedstrijd van een rugnummer worden voorzien.

Overdracht en fusies van verenigingen
In alle gevallen van overdracht en fusies zal er door de vereniging welke zich voor het nieuw competitiejaar inschrijft,
een vergoeding van SRD 500 voor overname of fusie moeten worden voldaan aan de Bond.
Loting op woensdag 11 april 2012 om 20.00 uur  Amos SZVB Bestuurskamer: - poule indeling tweede klasse
- bekercompetitie

Belangrijke data: -

Vrijdag 23 maart 2012  Algemene Leden Vergadering
3, 4, 10 en 11 april  Warming-up wedstrijden
Zaterdag 14 april 2012  start Bekercompetitie
Zaterdag 28 april 2012  start Reguliere competitie

