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Richtlijn R3.3 
Licentievoorwaarden Eredivisie en Topdivisie 

WR artikel 3.2.3.1 

Een vereniging kan alleen deelnemen aan de Eredivisie en Topdivisie, indien de Organisator een 

teamlicentie heeft verstrekt. De toepasselijkheid van het licentiebeleid voor de Eredivisie en Topdivisie, 

alsmede de licentievoorwaarden waaraan een vereniging moet voldoen worden bepaald bij richtlijn, die 

vóór 1 februari voorafgaande aan het komende seizoen wordt gepubliceerd. 

 datum vaststelling 30 oktober 2015 

 door manager wedstrijdzaken 

Verstrekking documenten en inlichtingen voor de aanvraag teamlicentie 

Eredivisie en Topdivisie 

De hieronder beschreven documenten en inlichtingen moeten volledig en gelijktijdig met de 

aanvraag voor de teamlicentie, of op de hieronder vermelde vervaldatum worden verstrekt. 

Vervaldatum 1 februari 

1. Aanvraag teamlicentie, met verstrekking van 

  2.  Uittreksel Kamer van Koophandel van de aanvrager van de licentie (max. 3 maanden 

   oud). 

  3. Statuten van de aanvrager van de teamlicentie. 

  4. Jaarstukken en/of Jaarrekening van het team (van het voorafgaande seizoen). 

  5. Opgave (standaard-formulier Organisator) inrichting speelzaal, materialen,  

   assistenten bij het speelveld en statistieken (zie onderstaand overzicht). 

 

Vervaldatum 1 april 

6. Begroting (van het nieuwe seizoen), conform standaard-model Organisator. 

7. Verklaring van de fiscale aangifte. 

 

Ad 7. Bij de Belastingdienst kan een "Verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale 

verplichtingen" aangevraagd worden. Deze wordt binnen tien werkdagen afgegeven. 

Voor het invullen zie:   

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/progra

mmas_en_formulieren/verklaring_betalingsgedrag_nakoming_fiscale_verplichtingen 
 
Vervaldatum 1 juni 

8. Betaling inschrijfgeld (50%). 

9. Toewijzing licentie. 

 

Vervaldatum 15 september 

10. Betaling inschrijfgeld (50%)  

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/verklaring_betalingsgedrag_nakoming_fiscale_verplichtingen
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/verklaring_betalingsgedrag_nakoming_fiscale_verplichtingen
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Richtlijn R3.3 
Licentievoorwaarden Eredivisie en Topdivisie 

Beoordeling proces 

 Indien niet alle gevraagde documenten tijdig worden aangeleverd wordt de aanvraag 

niet (verder) in behandeling genomen. Het speelrecht vervalt dan, na afloop van het 

lopende seizoen, aan de Organisator. 

 De aanvraag wordt alleen in behandeling genomen, indien op het moment van 

aanvraag volledig is voldaan aan de op dat moment bekende betalingsverplichtingen 

van het team bij de Nevobo. 

 De beoordeling van de verstrekte documenten zal uiterlijk 15 werkdagen na de 

vervaldatum plaatsvinden. 

 Bij een negatieve beoordeling van (een deel van) de aanvraag, heeft de aanvrager tot 

de volgende vervaldatum de tijd, om de gevraagde documenten en/of toelichting aan te 

leveren (dit geldt alleen voor de vervaldatum 1 februari en 1 april). 

 

Toelichting 

 De toegewezen licentie wordt ingenomen, indien het team per 1 september niet volledig 

aan zijn betalingsverplichtingen bij de Nevobo heeft voldaan (Artikel 2.6.2.4 

Huishoudelijk Reglement). Het team wordt niet tot de competitie toegelaten. 

 In alle gevallen, waarin geen licentie wordt verstrekt, valt het speelrecht terug aan de 

Organisator. 

 Wanneer er na 31 augustus een vrij plaats in de Eredivisie of Topdivisie ontstaat, wordt 

deze niet meer opgevuld (R3.2 Promotie/degradatieregeling). 

 

Opgave inrichting speelzaal, materialen, assistenten bij het speelveld en 

statistieken 

Om deel te kunnen nemen aan de Eredivisie of Topdivisie dient een vereniging vóór aanvang 

van de competitie en bij iedere wedstrijd te voldoen aan de volgende eisen. 

Indien er dispensatie kan worden aangevraagd voor een eis, is dit bij de eis vermeld middels 

een ‘ja’. 

 

Gerekend vanaf het seizoen 2011-2012 kan een vereniging in het eerste jaar maximaal vier 

dispensaties aanvragen, in het tweede jaar drie, etc. (4-3-2-1-0). 

 

 Eredivisie Topdivisie 

eis dispen- 

satie 

eis dispen- 

satie 

1. INRICHTING SPEELZAAL EN SPEELVELD 

1.1 Vrije, obstakelvrije hoogte 7 mtr ja 7 mtr  

1.2 Vrije ruimte achterlijn (obstakelvrij) 6,5 mtr ja 5 mtr ja 

1.3 Vrije ruimte zijlijn (obstakelvrij) 5 mtr ja 5 mtr ja 

1.4 Boarding (ter afscherming vrije ruimte) X  X ja 

1.5 Lichtsterkte 750 lux ja 500 lux ja 
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Richtlijn R3.3 
Licentievoorwaarden Eredivisie en Topdivisie 

 Eredivisie Topdivisie 

eis dispen- 

satie 

eis dispen- 

satie 

1.6 Toeschouwerscapaciteit  > 300  > 200  

1.7 Persplaatsen X    

1.8 Speelvloer – schokabsorberend (Voor TV-wedstrijden 

zie publicatie P.3.5 van de manager Topsport) 

X    

1.9 Coachlijn (conform FIVB-spelregels) X    

1.10 Warming-up ruimte en strafruimte (afgebakend; mat 

of vloertegels toegestaan) 

X  X  

1.11 Kleedruimtes ploegen (2) en officials X  X  

1.12 Dopingcontroleruimte: 

-  wachtruimte (stoelen, kledinghaken, non-

 alcoholische en coffeïnevrije dranken, in originele 

 fles en niet geopend, afvalbak) 

-  werkruimte (tafel, stoelen, wasbak, zeep, 

 handdoeken) 

- toiletruimte (separaat) 

X    

1.13 EHBO-ruimte X    

2. MATERIALEN 

2.1 Net, palen, antennes, beschermmateriaal (cf. 

spelregels) – 2 sets 

X  X  

2.2 Scheidsrechterstoel (staan + in hoogte verstelbaar, 

niet vast aan de paal, stabiel, veilig voor deelnemers 

en in hoogte verstelbaar; ooghoogte scheidsrechter 

50 cm boven het net). 

X  X ja 

2.3 Nethoogtemeter (1) X  X  

2.4 Tellertafel (1) X  X  

2.5 Tafel jurylid (1) X    

2.6 Elektronisch scorebord (1) – centrale bediening X ja   

2.7 Handscorebord (2) – 1 als elektronisch scorebord 

aanwezig 

X  X  

2.8 Wedstrijdballen (5) X  X  

2.9 Inspeelballen (20) – gelijk aan wedstrijdbal X  X  

2.10 Ballenstandaard (1)- vrij ontwerp X  X ja 

2.11 Zoemer-installatie voor teller en coaches (1) X    

2.12 Wisselbordjes (2) – nummers 1-22 

(Uitvoering: zie Handboek Nationale Competitie) 

X  X  

2.13 Stoelen team officals en wisselspelers (2x11) of 

banken 

X  X  
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Richtlijn R3.3 
Licentievoorwaarden Eredivisie en Topdivisie 

 Eredivisie Topdivisie 

eis dispen- 

satie 

eis dispen- 

satie 

2.14 Geluidinstallatie X  X  

2.15 Diverse materialen: 

opstellingbriefjes, wedstrijdformulier, ballenpomp, 

ballenspanningsmeter (digitaal – kg en hectopascal),  

2 ballenwagens, meetlint 30m (niet verplicht in 

Topdivisie), 4 lijnrechtervlaggen (2 in Topdivisie), 8 

zitkrukjes, 2 handdoeken, 2 dweilen, belijningstape, 

2 supermarktwagentjes (niet verplicht in Topdivisie), 

EHBO-box, ijsblokjes ( 5 liter) 

X  X  

3. ASSISTENTEN BIJ HET SPEELVELD  

(EEN COMBINATIE VAN ONDERSTAANDE FUNCTIES IS NIET TOEGESTAAN) 

3.1 Teller (1) – In Eredivisie E-score (zie 5) X  X  

3.2 Scorebordbediendes (2) X  X  

3.3 Lijnrechters (2) X Nevobo X  

3.4 Ballenkinderen (6) X  X combi 

3.5 Quick-moppers (2) X  X 3.4 + 3.5 

3.6 Speaker (1) X  X  

3.7 Court manager (1) X  X  

4. STATISTIEKEN 

4.1 Thuisspelende vereniging verzorgt voor beide teams 

de computerstatistiek Datavolley en stelt de 

gegevens binnen 48 uur na afloop van de wedstrijd 

online beschikbaar.  

(Incl. licentie/jaarabonnement software en hardware) 

X    

4.2 Statistici (2) X    

4.3 Laptop en videocamera (harddisk en/of 

flashgeheugen) 

Camerapositie bij voorkeur recht achter het veld en 

2.50 m. hoog 

X    

4.4 Stabiele breedband internetverbinding – draadloos of 

bekabeld (Vb. ADSL-lijn, kabelmodem, UMTS-

verbinding), ook vrij beschikbaar voor de 

tegenstander, het jurylid en vertegenwoordigers van 

de media 

X     

5. E-SCORE 

5.1 Teller (1)   X    

5.2 Laptop of PC met minimaal Windows XP (2) X    
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Richtlijn R3.3 
Licentievoorwaarden Eredivisie en Topdivisie 

 Eredivisie Topdivisie 

eis dispen- 

satie 

eis dispen- 

satie 

5.3 USB-stick X    

5.4 Printer (A4-formaat) X    

5.5 Internetverbinding (zie 4.4) X    

5.6 Wedstrijdformulier (reserve) X    

 

De Organisator is verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie en geven van 

instructie(bijeenkomsten) voor het werken met de Statistieken en E-Score. 

Dispensatie 

De door de Organisator verleende dispensaties bij de inrichting speelzaal en materialen worden 

vermeld in de Publicatie P3.8 Dispensaties Speelzaal en Materialen Eredivisie en Topdivisie. 

Overleg 

Deze richtlijn is tot stand gekomen na overleg met de verenigingen uit de Eredivisie en 

Topdivisie. 


