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Ad a.  

Soort document Feiten die in dit document naar voren moeten komen 

 Kopie paspoort speler Volledige naam en nationaliteit speler 

 Uittreksel geboorteregister in 

één van de FIFA talen of 

vertaald 

Volledige naam en nationaliteit speler, geboortedatum, 

geboorteplaats en volledige namen ouders speler 

 Kopie paspoort ouders  Volledige namen en nationaliteit ouders speler 

 Uittreksel basisadministratie 

gemeente van het gezin in 

één van de FIFA talen of 

vertaald 

Adresgegevens nieuwe gemeente, vestigingsdatum en namen 

inwonende 

 Verklaring ouders in één van 

de FIFA talen, ondertekend 

door ouders 

Ouderlijke toestemming en redenen van verhuizing 

 Werkvergunning ouder(s) 

speler in één van de FIFA 

talen of vertaald 

Land, datum van afgifte, volledige naam vergunninghouder, 

geldigheid 

vergunning 

 

 Arbeidscontract ouder(s) 

speler in één van de FIFA 

talen of vertaald 

Naam- en adresgegevens werkgever, omschrijving 

werkzaamheden, naam werknemer, details omtrent 

vergoeding, aanvangsdatum werkzaamheden, geldigheid 

contract  

 

Ad b. 

Soort document Feiten die in dit document naar voren moeten komen 

 Kopie paspoort speler Volledige naam en nationaliteit speler 

 Uittreksel geboorteregister in 

één van de FIFA talen of 

vertaald 

Volledige naam en nationaliteit speler, geboortedatum, 

geboorteplaats en volledige namen ouders speler 

 Kopie paspoort ouders  Volledige namen en nationaliteit ouders speler 

 Documentatie schoolopleiding 

in één van de FIFA talen of 

vertaald,  ondertekend door en 

op briefpapier van betreffende 

opleidingsinstantie 

Naam opleiding, leerplan, schoolrooster, aanvangsdatum, 

looptijd 

 Documentatie 

voetbalopleiding in één van de 

FIFA talen of vertaald, 

ondertekend door en op 

briefpapier van betreffende 

voetbalopleiding 

Naam club voetbalopleiding, trainingsprogramma, 

aanvangsdatum, looptijd, overeenkomst tussen speler en club 
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 Uittreksel basisadministratie 

gemeente in één van de FIFA 

talen of vertaald 

Adresgegevens nieuwe gemeente, vestigingsdatum  

 Kopie paspoort voogd Volledige naam en nationaliteit voogd 

 Verklaring voogd in één van 

de FIFA talen, ondertekend 

door voogd en ouders 

Beschrijving relatie voogd – speler 

 Verklaring ouders in één van 

de FIFA talen, ondertekend 

door ouders 

Ouderlijke toestemming 

 

Ad c. 

Soort document Feiten die in dit document naar voren moeten komen 

 Kopie paspoort speler Volledige naam en nationaliteit speler 

 Uittreksel geboorteregister in 

één van de FIFA talen of 

vertaald 

Volledige naam en nationaliteit speler, geboortedatum, 

geboorteplaats en volledige namen ouders speler 

 Kopie paspoort ouders  Volledige namen en nationaliteit ouders speler 

 Uittreksel basisadministratie 

gemeente totale gezin in één 

van de FIFA talen of vertaald 

Adresgegevens huisvesting, vestigingsdatum 

 Uitdraai route van woonadres 

naar adres accommodatie 

nieuwe club 

Woongegevens speler en ouders, adresgegevens trainings- en 

wedstrijdaccommodatie nieuwe club, afstand woonadres – 

grens – adres club.  

 Verklaring ouders in één van 

de FIFA talen, ondertekend 

door ouders 

Ouderlijke toestemming 

 

Ad d. 

Soort document Feiten die in dit document naar voren moeten komen 

 Kopie paspoort speller Volledige naam en nationaliteit speler 

 Uittreksel geboorteregister in 

één van de FIFA talen of 

vertaald 

Volledige naam en nationaliteit speler, geboortedatum, 

geboorteplaats en volledige namen ouders speler 

 Kopie paspoort ouders  Volledige namen en nationaliteit ouders speler 

 Uittreksel basisadministratie 

gemeente totale gezin in één 

van de FIFA talen of vertaald 

Adresgegevens huisvesting, vestigingsdatum 

 Verklaring ouders in één van 

de FIFA talen, ondertekend 

door ouders 

Ouderlijke toestemming 
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Eerste registratie 

Soort document Feiten die in dit document naar voren moeten komen 

 Kopie paspoort speler Volledige naam en nationaliteit speler 

 Uittreksel geboorteregister in 

één van de FIFA talen of 

vertaald 

Volledige naam en nationaliteit speler, geboortedatum, 

geboorteplaats en volledige namen ouders speler 

 Kopie paspoort ouders  Volledige namen en nationaliteit ouders speler 

 Uittreksel basisadministratie 

gemeente van het gezin in 

één van de FIFA talen of 

vertaald 

Adresgegevens gemeente, vestigingsdatum en namen 

inwonende 

 Documentatie schoolopleiding 

in één van de FIFA talen of 

vertaald, ondertekend door en 

op briefpapier van betreffende 

opleidingsinstantie 

Naam opleiding, leerplan, schoolrooster, aanvangsdatum, 

looptijd 

 Verklaring ouders in één van 

de FIFA talen, ondertekend 

door ouders 

Ouderlijke toestemming en redenen waarom deze 

overschrijving een eerste registratie betreft.  

 
 


