


Nieuw voor aanvragen  
voorjaar 2020

Aanvraagprocedure E-Kick Off
“Leeftijdsdispensatie gewestelijk 

jeugdvoetbal”



Aanvragen kunnen
enkel nog digitaal via 

onze E-Kick Off 
module

HOE EEN LEEFTIJDSDISPENSATIE GEWESTELIJK 
JEUGDVOETBAL AANVRAGEN?



Het proces

Aanvraag leeftijdsdispensatie gewestelijk 
jeugdvoetbal

Ondertekenen van de aanvraag

Verwerking van de aanvraag

Afleveren van het attest



Let op: aanvragen zijn voor 1 seizoenshelft

STAP 1: DE AANVRAAG



STAP 1: DE AANVRAAG

• Ga in E-Kick Off naar het aangesloten lid

• Klik op de speler of speelster in kwestie

• Klik op “acties” rechts bovenaan

• Kies voor “aanvraag dispensatie”



STAP 1: DE AANVRAAG

Nu zie je een detail van de speler met zijn 
naam, voornaam en geboortedatum

Onder de details van de speler, staan de details 
van de dispensatie

De meeste velden werden automatisch 
ingevuld, zoals:

• Seizoen

• Huidige categorie

• Dispensatie categorie

Vul in het open veld de reden van de 
dispensatie in.

Mogelijke redenen zijn:

• Laat matuur

• Weinig talent

• Geboortemaand

• …



STAP 1: DE AANVRAAG

Tot slot dien je onderaan de 
contactgegevens van de wettelijke 
vertegenwoordiger in te vullen:

• Naam

• GSM nummer: 0032 voor een 
Belgisch nummer, gevolgd door het 
nummer zonder de 0 vooraan.

• Email adres

Als je op volgende klikt, wordt het 
document per mail naar de wettelijke 
vertegenwoordiger gestuurd.

Het document wordt ook aangemaakt 
in de module “leeftijdsdispensaties” bij 
de leden.



STAP 2: ONDERTEKENING



Via mail

• Deze mail dient door de 
wettelijke vertegenwoordiger 
getekend te worden



Via E-Kick Off op de club

• Klik op leeftijdsdispensaties 
links in de menubalk

• Klik op “document 
ondertekenen” als de wettelijke 
vertegenwoordig aanwezig is 
om te tekenen



STAP 2: DE ONDERTEKENING

De wettelijke 
vertegenwoordiger 
van de speler / 
speelster dient het 
aanvraagformulier te 
ondertekenen:

• Klik op het veld 
van de 
handtekening

• Alle andere 
gegevens zullen 
reeds automatisch 
ingevuld zijn.



STAP 2: DE ONDERTEKENING

Er zijn 3 mogelijkheden 
om te tekenen:

• Tekst: de naam van de 
wettelijke 
vertegenwoordiger wordt 
automatisch in een 
handgeschreven tekst 
gezet

• Tekening: je kan zelf een 
handtekening maken op 
het scherm of met de 
muis

• Upload: je kan een 
handtekening uploaden 
van op je pc.



STAP 2: DE ONDERTEKENING

Daarna wordt er automatisch een 
code naar je gsm nummer 
gestuurd (= gsm nummer van 
wettelijke vertegenwoordiger zoals 
op aanvraagformulier ingevuld)

De code die in dit bericht staat, 
dient in het veld “One time 
pasword” ingevuld te worden.

Hiermee tekent de wettelijke 
vertegenwoordiger het document 
digitaal.



STAP 3: De verwerking



STAP 3: DE VERWERKING

• Van zodra het aanvraagformulier ondertekend werd, zal Voetbal Vlaanderen de 
aanvraag verwerken.

• Gezien elke aanvraag individueel en met de grootste zorg behandeld wordt, kan 
dit enkele werkdagen duren.

• In de module “leeftijdsdispensaties” op E-Kick Off kan de status door de club ook 
opgevolgd worden.

Mogelijke status: 

- Oranje: in verwerking

- X: nog niet getekend

- Groen: goedgekeurd

- Rood: afgekeurd



STAP 4: Het attest



STAP 4: HET 
ATTEST

Indien Voetbal Vlaanderen de aanvraag goedkeurt, dan 
wordt er automatisch een attest naar de inbox (E-Kick Off) 
van de GC verstuurd.

Dit attest dient voorhanden te zijn bij de wedstrijden.

Het attest wordt ook ter beschikking gesteld in de module 
“leeftijdsdispensaties” op E-Kick Off.

Van zodra er een goedkeuring is, kan de speler ook op het 
wedstrijdblad gezet worden van de dispensatie categorie

Het sporttechnisch departement van Voetbal Vlaanderen 
bekijkt elke aanvraag individueel en kan vorwaarden
opleggen. Deze worden op het attest omschreven.



Contact? 

Voor technische vragen: 
Support KBVB:
02/4771248 support@rbfa.be

Voor opmerkingen & klachten:
Hier vind je de contactgegevens van onze Provinciale secretariaten terug

Voor sporttechnische vragen:
Voetbal Vlaanderen – departement Jeugdsport:
02/4771245 of administratie@voetbalvlaanderen.be

mailto:support@rbfa.be-
https://www.voetbalvlaanderen.be/over-ons-0/contact/secretariaten
mailto:administratie@voetbalvlaanderen.be

