
RFC GOUDA                                                 
Aanvraagformulier dispensatie voor jeugdspeler 
 
 
A. Gegevens van de speler (in te vullen door de speler of de trainer/coach van de huidige leeftijdscategorie) 
Naam speler  
Geboortedatum  
Aantal jaren rugby ervaring  
Huidige leeftijdscategorie  
Dispensatie naar beneden of boven  
 
B. Motivatie voor dispensatie (in te vullen door de speler of de trainer/coach van de huidige leeftijdscategorie) 

 
 
 
 
 
 
 

 
C. Beoordeling van de speler (in te vullen door trainer/coach van de huidige leeftijdscategorie) 
De veiligheid voor medespelers en tegenstanders in: 
• de huidige leeftijdscategorie is wel/niet* in gevaar 
• de gewenste leeftijdscategorie is wel/niet* in gevaar 
Na dispensatie wordt het sportieve verloop van de wedstrijden in:  
• de huidige leeftijdscategorie wel/niet* verstoord 
• de gewenste leeftijdscategorie wel/niet* verstoord  
De speler kan:  
• het fysieke niveau van de huidige leeftijdscategorie wel/niet* goed aan 
• het fysieke niveau van de gewenste leeftijdscategorie wel/niet* goed aan 
De speler kan  
• het technische niveau van de huidige leeftijdscategorie wel/niet* goed aan 
• het technische niveau van de gewenste leeftijdscategorie wel/niet* goed aan 
De speler kan  
• het mentale niveau van de huidige leeftijdscategorie wel/niet* goed aan 
• het mentale niveau van de gewenste leeftijdscategorie wel/niet* goed aan 
* doorhalen hetgeen niet van toepassing 
 
D. Ondertekening 
Naam trainer/coach huidige leeftijdscategorie: 
 
 
 

Naam ouder/verzorger van de speler: 

Handtekening  
 
 
 

Handtekening 

 
Routing: 
1. Dit ingevulde en ondertekende formulier afgeven aan de coördinator van de Technische Commissie (TC) 
2. De TC beoordeelt de aanvraag en neemt een besluit over het wel of niet dispenseren van de speler. 
3. De coördinator van de TC stuurt het besluit inclusief toelichting naar de trainer/coach van de huidige categorie, de trainer/coach van de 

nieuwe categorie en de voorzitter van de jeugdcommissie.  
4. De trainer/coach van de huidige categorie licht de speler en de ouder/verzorger in over het besluit van de TC. Tegen het besluit van de 

TC is geen beroep mogelijk. 
5. Bij een positief besluit tot dispensatie vraagt de voorzitter van de jeugdcommissie dispensatie aan bij de NRB volgens de daarvoor 

geldende procedure van de NRB. 


