
Formulier talentvolle speler – (Basketball Belgium Competitieboek, art. 4.9) 

Seizoen 2022-2023 
 
 

Op vraag van hun lid  Naam .............................................................................................. Voornaam ……..................................... 

geven de ondergetekenden, handtekeninghouders (BVl-AD 63) 
 
van club ………………………………........…….……....................…… stamnummer ……………………………… toelating aan de speler 
 
Naam ............................................... Voornaam .......................... Geboortedatum ......................... Nationaliteit ..............…………… 
 
om deel te nemen aan de wedstrijden van de club …………………………...……….…………………….……….. stamnummer …………....... 
 
De ondergetekenden, handtekeninghouders (BVl-AD 63) van club ……………………………………………………….… stamnummer …………..……  
aanvaarden de speler als talentvolle speler.  
 

In geval de wedstrijden van Basketball Belgium samenvallen met die van de lager geklasseerde club, zal de speler aantreden met: 
…………………………………………… 

 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

   
Voor akkoord, de club van aansluiting  Voor akkoord, de club die de talentvolle speler           Voor akkoord, het lid   

aanvaardt. 
Namen (in hoofdletters)       Handt.   Namen (in hoofdletters)  Handt.            Naam (in hoofdletters)      Handt.  

 
 

1..................................   ........................ ...................................       .............................          .................................     ............................ 
 
                  (Eventueel) de wettelijke vertegenwoordiger

  
2..................................   ........................ ...................................       .............................          .................................     ............................ 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
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