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1.  AANSLUITING LEDEN – CLUBS 
 
ART. 1 Om het recht te hebben deel te nemen aan alle sportwedstrijden, kampioenschappen 

en bekerwedstrijden die vermeld zijn op de officiële kalender moet men : 

1.1 doof of slechthorend zijn met een gehoorverlies van minimum 55 dB aan het 
beste oor; 

1.2 aangesloten zijn bij een van de twee liga’s Doven Sport Vlaanderen of Ligue 
Sportive Francophone des Sourds; 

1.3 in het bezit zijn van een medisch getuigschrift, waaruit blijkt dat de houder 
geschikt verklaard werd om sport te beoefenen, en voldoen aan de 
audiogramtest volgens de normen opgelegd door het I.C.S.D. met een daartoe 
speciaal bestemd audiogramformulier. 

ART. 2 Elke club die wenst aan te sluiten bij een van de twee liga’s, moet : 

2.1 voldoen aan de voorwaarden van Art. 34 van de Statuten van het BDC door de 
volgende documenten toe te sturen naar het secretariaat van de liga : 

 - een exemplaar van de statuten; 
 - de samenstelling van haar bestuur (*) met ten minste 3 bestuursleden; 
 - een lijst van namen en adressen van haar leden, met ten minste 10 leden. 

(*) elke wijziging die zich voordoet moet binnen acht dagen meegedeeld worden aan 
het secretariaat van BDC. 

2.2 een aanvraag tot aansluiting indienen, om in aanmerking te komen voor het 
daaropvolgende seizoen; 

2.3 de aanvraag tot toetreding kan slechts toegestaan worden op voorstel van de 
Nederlandstalige of Franstalige vleugel al naargelang de nieuwe club in het 
Vlaamse of Waalse taalgebied gevestigd is. 

Indien aan alle voorwaarden voldaan wordt, zal aan de club een nieuw stamnummer 
toegewezen worden. 

In geval van heraansluiting van een club kan dit slechts toegestaan worden na overleg 
met de betreffende liga. 

ART. 3 Enkel volwaardige leden van aangesloten clubs die in het bezit van hun lidkaart en in 
orde zijn met het lidgeld mogen deelnemen aan alle competities die vermeld zijn op de 
officiële kalender.  De inschrijving van een volwaardig lid zonder licentie wordt zonder 
meer geweigerd.  Een lijst met leden die in orde zijn met licentie wordt geüpdatet door 
de liga.  De T.D. alsook de clubs dienen steeds in het bezit te zijn van de laatste versie 
van de ledenlijst via de betreffende liga. 

3.1. Lid met buitenlandse nationaliteit :  

Iedere atleet die de Belgische nationaliteit niet beschikt en niet aangesloten bij een 
andere buitenlandse sportbond heeft de mogelijkheid om aan een Kampioenschap van 
België van een sportdiscipline deel te nemen maar kan niet, in geval van succes, als 
individueel op het podium voorkomen.  Hier geldt de regel minstens 50% wat betekent 
dat bij dubbel en bij trio minstens 1 buitenlander mag deelnemen om in aanmerking te 
komen voor het podium.  



 
3 Huishoudelijk Reglement BDC – 9de versie – update: 24 juni 2017 

Dit is niet van toepassing voor inter-clubcompetities waar de speler in kwestie het recht 
heeft om de kleuren van zijn team/club naar het voorbeeld van iedere Belgische speler 
te verdedigen. 

Bij een nationale selectie moet de atleet beschikken over de Belgische nationaliteit. 

3.2. Belgisch lid naar een buitenlandse sportbond onder EDSO – ICSD (= “dubbele 
aansluiting”) 

Elk lid van BDC kan niet tijdens hetzelfde sportseizoen voor dezelfde sporttak optreden 
in een buitenlandse club. 

Met de officiële "Loan Form" (zie Handbook website BDC) kan men deelnemen bij een 
buitenlandse club. Als deze atleet/atlete betrapt wordt zonder de nodige toelating wordt 
deze rechtstreeks beboet met cc aan de club. De club is verantwoordelijk dat deze 
atleet/atlete de boete betaalt bij niet-betaling.   

3.3. Nieuwe atleet – aansluiting neutraal 

Elke nieuwe atleet die nog nooit aangesloten geweest in een club onder BDC, heeft de 
mogelijkheid van aansluiting voor een maximum van twee sportseizoenen bij de Liga 
(DSV of LSFS) van zijn keuze.  Na deze twee seizoenen dient deze persoon een club 
te kiezen aangesloten bij BDC.  De voorwaarden bedoeld in artikel 3 zijn ook van 
toepassing voor dit nieuw lid. 
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2.  DE RAAD VAN BESTUUR – ALGEMENE VERGADERING 
 
ART. 4 Wordt als ontslagnemend beschouwd, het lid van de Raad van Bestuur dat drie 

opeenvolgende vergaderingen afwezig is zonder geldige redenen, of het lid van de 
Raad van Bestuur dat zijn bijdrage niet betaalt. 

ART. 5 De leden van de Raad van Bestuur zijn verkozen voor een periode van 4 jaar vanaf het 
jaar dat volgt op de Zomer Deaflympics.  De verkiezing gebeurt telkens in de Algemene 
Vergadering in het jaar dat volgt op de Zomer Deaflympics. 

ART. 6 De twee liga’s D.S.V. en L.S.F.S. verbinden er zich toe, jaarlijks een bedrag af te staan 
aan de Nationale Federatie (BDC), voor haar werking. 

ART. 7 De Algemene Vergadering van het BDC met de 2 taalliga’s komt tenminste eenmaal 
per jaar samen, in de loop van de maand maart, en dit enkel voor het bestuur van de 
twee liga’s.  Zie ART. 20, 21, 22, 23, 24, 25 en 26 van de Statuten van het BDC vzw. 

Een verantwoordelijke bestuurder wordt aangeduid door de Raad van Bestuur voor het 
beheer van zijn cellen waarvoor hij regelmatig verslag moet uitbrengen bij de Raad van 
Bestuur over de behaalde vooruitgangen. 

Hetzelfde geldt voor de penningmeester die jaarlijks een beknopte begroting dient voor 
te leggen op deze Algemene Vergadering. 

ART. 8 De leden van de Raad van Bestuur mogen niet zonder toestemming of zonder speciale 
afvaardiging het BDC vertegenwoordigen op gelijk welke sportvergadering. 

ART. 9 Ingeval een rapport, een klacht of een onderzoek betreffende een bestuurslid waar het 
bestuur zelf onderwerp van gesprek is, zal het lid van de Raad van Bestuur, behorende 
tot de betrokken club, verzocht worden niet deel te nemen aan de vergadering.  Enkel 
wanneer de voorzitter zijn aanwezigheid nodig acht als waarnemer, zonder echter deel 
te nemen aan het gesprek of aan de verkiezing. 

ART. 10 Elk geschil tussen twee aangesloten liga’s van een verschillende taalgemeenschap 
dient samen met een volledig rapport, voorgelegd te worden aan de Raad van Bestuur.  
De Raad van Bestuur kan na rijp overleg een eventuele sanctie opleggen, al 
naargelang de omstandigheden.  Het bestuur van één of andere taalgemeenschap is 
bevoegd om de onderlinge geschillen in de eigen club op te lossen. 
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3.  COMMISSIES BDC : Technische Sportcommissie, Cel Topsport, Cel 
Fundraising, Cel Jeugdsport 

 
ART. 11 Technische Sportcommissie (T.S.C.) 

a) Ze verenigt de Technische Directeuren (T.D.’s) van alle sportafdelingen binnen het 
BDC.  Deze Technische Directeuren zijn verantwoordelijk voor de goede orde 
binnen hun sporttak en leiden bij het bestaan ervan hun eigen sportcommissie die 
zelf bestaat uit vertegenwoordigers van de clubs of andere medewerkers 
waaronder ook de technische staf met trainer. 
 

b) Ze heeft tot taak de breedtesportwerking te coördineren, de nationale selecties te 
begeleiden in het binnen- en buitenland bij elke internationale wedstrijd en volgen 
de onderstaande richtlijnen. De leiders van deze T.D.’s zijn binnen deze commissie 
T.S.C. benoemd als sportdirecteuren van de R.v.B. van het BDC. 

c) De T.D.’s zijn gelast met de voorbereidingen van de nationale kampioenschappen 
waarvoor ze bevoegd zijn.  Enkel de aangesloten leden van de aangesloten club, 
kunnen verkozen worden via de algemene vergadering van hun Liga.  Zij moeten 
wel de sportreglementen kennen en voor 15 juni de kalender van de competities 
van hun discipline overmaken aan de sportdirecteuren. 

d) Hun aanwezigheid wordt vereist bij de besprekingen van de technische 
sportcommissie telkens wanneer de sporttak onder hun bevoegdheid valt.  Het 
verslag van een vergadering van een sportcommissie moet opgesteld worden door 
hun zelf en verstuurd worden aan de sportdirecteuren.  De ambtstermijn van een 
T.D. per vleugel duurt vier jaar te beginnen op de eerste algemene vergadering van 
de taalliga en BDC vanaf het jaar volgend op elke Zomer Deaflympics. 

e) De sportcommissies worden verzocht om hun jaarlijks financieel balans (01.01 tot 
31.12.YY-1) vergezeld met een gedetailleerde resultaatrekening (inkomsten-
uitgaven) over te maken aan de schatbewaarder van het BDC voor 31 januari ten 
laatste.  Deze laatste zal voor de communicatie naar de schatbewaarder van de 2 
liga’s zorgen.  Alle jaarlijkse financiële documenten moeten voorgelegd worden op 
de A.V. TSC BDC (2e zaterdag maart). 

f) De sportcommissie wordt jaarlijks verzocht om voor 31.12 van elk jaar de begroting 
voor het komend jaar voor te leggen.  

g) In geval van een beëindiging van een sportcommissie, worden de financiën 
overgemaakt aan het BDC dat voor de bewaring ervan zal zorgen gedurende 10 
jaar en eventueel zal overmaken aan de nieuwe sportcommissie die heropstart 
binnen deze periode.  Het BDC is in geen enkel geval verantwoordelijk voor 
schulden die kunnen voortkomen uit een sportcommissie. 

ART. 12 Cel Topsport  

Dit bureau volgt de atleet op sportwetenschappelijk, sportpsychologisch en 
sportmedisch vlak.  De leden adviseren de atleet inzake een meer optimale 
begeleiding en een topsportcarrière zonder doping.  De sportdirecteuren van het BDC 
ondersteunen de werking van de cel Topsport. 

De cel Topsport is tevens verantwoordelijk voor het opmaken, voorstellen en 
verdedigen van het vierjaarlijks beleidsplan en het jaarlijks actieplan topsport t.a.v. de 
Raad van Bestuur van het BDC.  De leden staan in voor het uitvoeren, opvolgen en 
bijsturen van het actieplan topsport.  De bestuurder, deskundige topsport, is directeur 
van de cel Topsport en word door het BDC gecoöpteerd. 

Hij zal tevens zonder verplichting deel uitmaken van de R.v.B. van het BDC (tenzij hij 
daartoe opgeroepen wordt) zonder stemrecht. 
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ART. 13 Cel Fundraising – Public Relations 

Ondersteunt de financiële en publicitaire werking binnen het BDC.  

De celleider wordt door het BDC gecoöpteerd en zal zonder verplichting deel uitmaken 
van de R.v.B. van het BDC (tenzij hij daartoe opgeroepen wordt) zonder stemrecht.  Hij 
zorgt voor voldoende medewerkers tot taakverdeling en werkt samen met de 
penningmeester van het BDC. 

Hij heeft de bevoegdheden voor de opmaak van de sponsordossiers, public-relations, 
en stelt medewerkers aan die vergoed worden met akkoord van de R.v.B. van het BDC 
zoals fundraiser, en werkt samen met sportmanagementteam van buiten BDC en 
andere. 

ART. 14 Cel Jeugdsport 

Deze cel wordt hier BDC YOUTH (BDCY) genoemd.  De opdracht is jongere leden aan 
te werven en hen te zoeken.  Ze houdt contact met diverse instanties en organiseert af 
en toe sportkampen om de deelname aan de dovensport aan te moedigen.  Ze stuurt 
ook informatie door van getalenteerde sporters aan de Cel Topsport. 

De celleider wordt door het BDC gecoöpteerd en zal zonder verplichting deel uitmaken 
van de R.v.B. van het BDC (tenzij hij daartoe opgeroepen wordt) zonder stemrecht.  Hij 
zorgt voor voldoende medewerkers tot taakverdeling.  

Hij mag in samenwerking met de Cel Fundraising de nodige fondsen zoeken.  
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4.  SANCTIES 
 
ART. 15 Elke klacht neergelegd tegen een beslissing van de Raad van Bestuur of van een Liga 

(D.S.V - L.S.F.S) of de sportcommissie onder B.D.C. door een aangesloten club, moet 
per brief of mail verstuurd worden naar de secretaris binnen 48 uur (verzendingsdatum 
geldt als bewijs) na een feit en binnen 3 weken na de verzending van het proces-
verbaal of de briefwisseling. Deze klacht zal behandeld worden door een 
onafhankelijke klachtencommissie onder B.D.C., bij ontstentenis ervan door de R.V.B. 
B.D.C. 

ART. 16 Het in beroep gaan tegen een genomen beslissing is toegestaan, mits het inbrengen 
van nieuw bewijsmateriaal + waarborg van 50,00 EUR, som welke terugbezorgd wordt 
aan desbetreffende partij als die het gelijk aan haar kant heeft zonder rekening te 
houden met eventuele straffen en boeten. 

 Alle gedane onkosten betreffende het voorkomen van desbetreffende zaak komen ten 
laste aan de benadeelde partij. 

 Hoger beroep is mogelijk bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport – B.A.S. vzw, 
Boechoutlaan 9, 1020 Brussel.  Verdere informatie vindt u in www.bas-cbas.be  

ART. 17 De bestuursleden van de aangesloten club worden persoonlijk verantwoordelijk gesteld 
ten overstaan van hun vleugel (liga) betreffende verschuldigde sommen, verschuldigd 
door hun club om gelijk welke reden, zoals: bijdragen, terugbetalingen, boetes…  
Ingeval van niet-betaling van deze sommen kunnen zij geschorst worden op voorstel 
van hun liga. 

ART. 18 Een schorsing waarvan de duur bepaald wordt door de Klachtencommissie of bij 
ontstentenis ervan door de Raad van Bestuur (na overleg met één of andere vleugel) 
kan opgelegd worden aan elk lid, club of sportcommissie: 

18.1. die de statuten of de algemene reglementen van de liga of van het BDC 
overtreden heeft; 

18.2. die een nadelige daad uitvoert tegenover het BDC en/of haar onderdanen. 

18.3. die de leden van de Raad van Bestuur van het BDC of van de liga zou misdragen 
hebben tijdens één of andere sportmanifestatie. 

ART. 19 De beslissing van schrapping en uitsluiting wordt, per aangetekend schrijven, ter 
kennis gebracht aan het nationaal bondsecretariaat of de officiële correspondent, van 
de betrokken club.  Zij wordt van kracht, 30 dagen na het verzenden van de brief.  
Tegen deze beslissing kan beroep aangetekend worden waarvoor de zaak wordt 
opgeschort.  Het beroep zal voorgelegd worden aan de Algemene vergadering, 
bijeengeroepen door de Raad van Bestuur.  Er kan tevens een blaam gegeven of 
boete opgelegd worden aan de club.  Geen enkele uitspraak tot schrapping of 
uitsluiting zal gedaan worden zonder dat de club uitgenodigd werd te verschijnen voor 
de Raad van Bestuur, teneinde haar verdedigingsmiddelen voor te dragen. 

ART. 20 De Raad van Bestuur geeft aan de beide vleugels de volmacht om boetes te heffen, 
opgelegd aan clubs of aangesloten leden, naargelang de omstandigheden of laakbare 
feiten en volgens de boetetarieven opgelegd door het BDC bij sportmanifestaties. 
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5.  VRIJHEIDSAANVRAGEN, UITLENINGEN, TRANSFER IN HET SEIZOEN 
 

ART. 21 Vrijheidsaanvragen 

Vrijheidsaanvragen met heraansluiting binnen dezelfde liga worden beoordeeld door 
het bestuur van de liga zelf volgens haar reglementen.  Vrijheidsaanvragen met 
heraansluiting tussen 2 taalliga’s worden behandeld op de Raad van Bestuur met de 
daartoe bevoegde personen.  Het ministerieel decreet van niet-betaalde 
sportbeoefenaar komt hier volledig tot zijn recht.  De periode voor een 
vrijheidsaanvraag is vastgelegd van 1 mei tot 31 mei van het jaar. 

ART. 22 Uitleningen (formulier) 

In geval van een inactiviteit van een sportafdeling van een club, kunnen de atleten 
uitgeleend worden aan een andere (binnenlandse of buitenlandse) club voor enkel de 
betreffende sportdiscipline (Geldig dus alleen voor dubbel *, trio * of team).  En dit voor 
een jaar met automatische terugkeer naar de club van oorsprong op het einde van het 
sportseizoen.  Deze atleten blijven evenwel lid van hun club van oorsprong en kunnen 
dus deelnemen aan andere sportactiviteiten voor de club van oorsprong. 

* Behalve : voor petanque, bowling en beachvolleybal moet er geen uitleningen 
gevraagd conform het reglement van hun de valide federaties. 

ART. 23 Transfer in het seizoen 

In geval van een activiteit van een sportafdeling van een club waaraan de atleet nog 
niet deelgenomen heeft, heeft deze de mogelijkheid, in geval van akkoord tussen de 
twee clubs, te genieten van een transfer binnen het seizoen. 

In geval dat de atleet reeds deelgenomen heeft in een sportafdeling voor zijn club van 
oorsprong en dat hij wenst te genieten van een transfer, zal hij niet kunnen deelnemen 
aan deze sportdiscipline met zijn nieuwe club. 
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6.  KALENDER 
 
ART. 24 Op de 4de zaterdag van de maand juni vindt de jaarlijkse kalender- en clubvergadering 

plaats voor de nationale en regionale kampioenschappen alsook diverse manifestaties 
voor het komende seizoen onder de verantwoordelijkheid van de sportdirecteuren van 
de D.S.V. en het L.S.F.S. met verplichte aanwezigheid van de clubs van het BDC.  De 
aanwezigheid van de T.D. is facultatief. 

ART. 25 Elke club die een sportmanifestatie zowel regionaal, nationaal als internationaal 
organiseert of die deelneemt in het buitenland, wordt verzocht een formulier 
organisatieaanvraag (twee maanden voor de vastgestelde datum) of 
deelnameaanvraag (twee weken voor de vastgestelde datum) te richten aan de 
sportdirecteuren van de federatie. 

De hiervoor voorziene procedure (resolutie) is gekend bij de aangesloten clubs, die 
verzocht worden om dit te respecteren op straffe van sancties opgelegd door enkel het 
BDC. 

In geval van toelating, zal de secretaris van het BDC zich informeren bij E.D.S.O. door 
middel van het geschikte formulier als de buitenlandse clubs aangesloten zijn bij een 
nationale sportfederatie erkend door de E.D.S.O. en/of het I.C.S.D.. Een toevoeging in 
de officiële kalender van de E.D.S.O. zal hieruit voortvloeien. 

Een "open" organisatie organiseren is toegestaan mits toepassing van extra financiële 
inschrijving per niet-aangesloten club (20€ per club). 

Elke organiserende club wordt verzocht om de resultaten over te maken binnen de 
maand volgend op de competitie aan de secretaris van het BDC die het zal doorsturen 
naar de E.D.S.O. 

Opmerking: de verlengde weekends : Pasen en Pinksteren zijn exclusief gereserveerd 
voor de clubs. 

Zie bijlage 1 : basiskalender BDC (vastgestelde periodes) 

Zie bijlage 2 : reglement kalender BDC 

ART. 26 Ieder jaar organiseert het nationaal bestuur, via de T.D.’s in samenwerking met de 
technische commissies bij voldoende deelnemers volgende kampioenschappen van 
België (BeNe competitie inbegrepen) : 

Atletiek Badminton Beachvolleybal  Biljart  

Bowling Judo Golf    Karate 

Mountainbike Petanque Schaken   Taekwondo 

Tafeltennis Tennis Voetbal   Volleybal 

Wielrennen Worstelen Zaalvoetbal  Zwemmen 

 

ART. 27 De kalender van de nationale kampioenschappen zal uitgewerkt worden in overleg met 
beide liga’s en door de T.D.  De kandidatuur van een club die wenst te organiseren, 
wordt slechts aanvaard indien zij deelgenomen heeft aan een vorig kampioenschap 
van dezelfde sporttak, behalve wanneer zij zich tijdelijk heeft teruggetrokken tijdens 
een overbezette werkperiode. 
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Toekenning organisatie : voorrang voor de langst toetredende club in die kompetitie en 
dan in beurtrol naar de laatst toetredende club.  De laatst toetredende club start steeds 
onderaan de ladder. 

De T.D.’s moeten ervoor zorgen dat de organiserende club in orde is met de betalingen 
binnen BDC en haar liga's. 

De uiterste inschrijvingsdatum voor een competitie die vermeld is op de kalender is 
vastgelegd op 10 dagen voor de datum van de competitie en de inschrijving kan enkel 
gebeuren via de secretaris van de club aan dewelke de speler aangesloten is. 

ART. 28 Data mogen gewijzigd worden ingeval van heirkracht.  Indien de wijziging van datum 
niet meegedeeld werd binnen de 2 maanden voorafgaand aan de vastgestelde datum, 
zal dit beboet worden volgens het bedrag bepaald door de Technische Sportcommissie 
(T.S.C.) van het BDC. 

In geval van slecht weer of onvoorziene omstandigheden, blijft het de 
verantwoordelijkheid van de T.D. (in overleg met zijn commissie) om de 
clubsecretarissen te informeren en dit min. 24 uur voor het startuur van de competitie 
in geval van annulatie of niet.  De beslissing moet ook meegedeeld worden aan leden 
via de website, e-mails en andere sociale media voor zover beschikbaar. 
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7.  SPORTREGLEMENTEN 
 
ART. 29 Reglement van de kampioenschappen : elke sporttak volgt de regels bepaald door de 

officiële valide sportbonden in België met haar reglementen en aangevuld met 
uitzonderlijke reglementen aangepast aan onze situatie zoals bvb. overname van art. 1 
en eventueel andere. 

ART. 30     Toekenning van de prijzen – Wisselbeker 

Prijzen in natura zijn toegelaten.  De gouden, zilveren of bronzen medailles worden 
bedeeld op kosten van de beide liga's of sportcommissie naargelang de organisatie 
toevertrouwd wordt in het Vlaamstalig gebied of Franstalig gebied, en dit slechts voor 
individuele sporten.  Voor ploegsporten worden de kosten van bekers en medailles 
gelijk gedragen door de beide vleugels (behalve als slechts 2 clubs ingeschreven zijn).  
De medailles worden aan de eerste drie toegekend bij een minimum van 5 
deelnemers. Bij minder dan 5 wordt enkel een medaille gegeven aan de winnaar.  De 
Wisselbeker wordt toegekend aan de club die gedurende één jaar het grootst aantal 
punten behaald heeft, zowel voor vrouwelijke als mannelijke proeven.  De winnaar van 
de beker verplicht zich een gegraveerd plaatje met de clubnaam en het jaartal op de 
wisselbeker te zetten met als afmeting : 50 mm x 15 mm. 

ART. 31 Forfaits 

Elke inschrijving voor een proef bij een nationaal en regionaal kampioenschap welke 
niet doorgaat om één of andere niet gerechtvaardigde reden zal de sanctie of boete 
enkel beslist worden door de Technische Sportcommissie rekening houdend met het 
inschrijvingsrecht- en boetesysteem uitkomende van de T.S.C. van het BDC (zie 
bijlagen 3 en 4). 

ART. 32 Geldigheid van de records 

Elk record moet gevestigd worden in de loop van een kampioenschap, internationale 
officiële meetings, gewone officiële meetings met toelating van het BDC - I.C.S.D. -
E.D.S.O. alsook in horende valide competities in het binnenland of buitenland.  Het 
record moet eveneens bevestigd worden door drie officiële bevoegdheden die het 
rapport moeten ondertekenen alvorens naar het nationaal secretariaat te worden 
verstuurd.  Als dit door een elektronische score geschiedt, is de ondertekening door de 
bevoegdheden niet nodig. Voor Europese of Wereldrecords moeten de officiële 
formulieren via http://www.edso.eu/edso/informations/downloads/ ingevuld worden. 

ART. 33 Toekenning Trofee Fair-Play 

Wordt jaarlijks uitgereikt aan de club die de nationale dovensport bevordert op het 
gebied van sportiviteit en/of organisaties.  De toekenning wordt gedaan in overleg met 
de Raad van Bestuur van het BDC alsook de T.D.'s. 

ART. 34 Toekenning Trofee Sportverdienste 

De T.D.’s worden verzocht om de resultaten te bezorgen aan de sportdirecteuren voor 
1 september van elk jaar.  Na deze termijn zal geen enkel document in beschouwing 
genomen worden voor de toekenning van de punten. 

Zie bijlage 5 : reglement Trofee Sportverdienste  
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8.  INTERNATIONALE COMPETITIES 
 
ART. 35 Selectie 

Selectiecriteria opgesteld door de cel Topsport laten toe aan elke atleet die in orde is 
met het lidgeld, deel te nemen aan een internationale competitie indien de atleet 
voldoet aan de criteria. 

De T.D. van de betreffende sportafdeling wordt verzocht om een dossier klaar te 
maken over de atleten die de Belgische nationaliteit hebben en in aanmerking komen 
voor een selectie. Dit dossier dient gemotiveerd te zijn (budget, kalender trainingen, 
klassement bij de horende club, recente resultaten vooral internationaal, deelname aan 
relevante competities van het BDC, chrono’s, enz.). 

De cel Topsport zal overgaan tot onderzoek en zal zijn beslissing meedelen door 
middel van een verslag aan de Raad van Bestuur die voor de inschrijving zorgt via de 
secretaris. 

De definitieve inschrijving zal vergezeld dienen te worden van een bedrag (waarvan de 
grootte overeenkomt met de boete) dat als waarborg gestort wordt op de rekening van 
het BDC. 

De relevante competities van de Deaflympics zullen bovendien afhangen van de 
goedkeuring van het B.O.I.C. 

In geval van een niet-deelname van de atleet behalve in geval van heirkracht zullen de 
gedane kosten (inschrijving, enz.) verhaald worden aan de atleet. 

ART. 36 Deelname 

In geval van deelname aan een internationale competitie (E.K., W.K., Deaflympics, 
enz.) moet een gedetailleerd budget met vermelding van de naam van de atleten 
opgesteld worden door de T.D. en overgemaakt worden aan de cel Topsport die voor 
de verdere afhandeling zal zorgen via de R.v.B. om de nodige steun te bekomen bij de 
officiële instanties op gepaste tijde. 

De R.v.B. zal vervolgens via de secretaris de instanties contacteren alsook de 
verzekeringen via de taalliga’s (Europ Assistance). 

Elk incident dat zich voordoet tijdens de duur van de competities (in België of in het 
buitenland) moet gesignaleerd worden door de T.D. bij de secretaris die voor de nodige 
formaliteiten zal zorgen (via de taalliga’s). 

Op het einde van de competitie moet een verslag opgesteld worden door de T.D. in 
samenwerking met de aangeduide trainer of coach. Dit rapport (evaluatie en 
resultaten) vergezeld van een definitieve afrekening (met bewijzen in bijlage) dient 
overgemaakt te worden aan het  secretariaat binnen de maand. 

Wat de Deaflympics betreft, zal een delegatieleider op voorhand aangeduid worden op 
basis van een geschreven motivering bij het secretariaat. Naast de missies dient hij 
ook een verslag op te stellen samen met de nodige documenten voor overhandiging 
aan het secretariaat. 
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ART. 37 Internationale functie (E.D.S.O. – I.C.S.D.) 

De kandidatuur van elk lid dat deel uitmaakt van de R.v.B. of van de technische 
commissie voor een functie binnen de E.D.S.O. of zelfs het I.C.S.D. moet schriftelijk 
gemotiveerd zijn en overgemaakt worden, via de taalliga, aan het secretariaat voor 
goedkeuring door de R.v.B.  De hiermee verbonden kosten zijn ten laste van het lid. 

Dit is eveneens van toepassing voor elke kandidaat scheidsrechter die over de nodige 
diploma’s beschikt om gekozen te worden voor een internationale competitie. 
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9.  VARIA 
 
ART. 38  De aangesloten leden-sportbeoefenaars zijn verondersteld verzekerd (formulier) te zijn 

via hun club aangesloten bij hun liga voor al haar activiteiten met haar club waarin het 
BDC alle aansprakelijkheid afstoot. 

Opmerking: in geval van uitlening of transfer in het seizoen van een lid afkomstig uit 
een liga naar een andere liga, is het de verantwoordelijkheid van de ontvangende liga 
en club om ervoor te zorgen dat het lid ook verzekerd is. 

In het geval dat het aangesloten lid dat geselecteerd is voor een internationale 
competitie zich blesseert, is het de verantwoordelijkheid van de T.D. om voor de 
nodige stappen te zorgen bij de verzekeringsmaatschappij via de tussenkomst van de 
secretaris van de taalliga bij dewelke de lid behoort. 

ART. 39  Alle aangesloten clubs en hun leden zijn onderworpen aan de antidopingregels van de 
ICSD (ICSD Anti-Doping Rules), voor zover deze niet afwijken van de decretaal 
vastgelegde regels van de bevoegde Gemeenschap (Vlaamse of Waalse Dopinglijn *).  
De disciplinaire afhandeling van dopingpraktijken conform deze regels is de 
verantwoordelijkheid van de betrokken liga of de decretaal bevoegd verklaarde 
instantie. 
(*) De taalgebieden hangt dus van de plaats van de sportmanifestatie af. 

De verbonden productenlijst is vermeld door de Wereldantidopingagentschap (WADA). 

Alle sportmanifestaties moeten minimum 14 dagen van tevoren op website 
meegedeeld te zijn met info zoals exacte locatie, datum, startuur en vermoedelijke duur 
van de sportmanifestatie. 

ART. 40 Versterking clubtornooien met geleende spelers 

Alle clubs die deelnemen aan een buitenlandse tornooi of wedstrijd heeft de 
mogelijkheid te worden versterkt door aanwezigheid van een aantal spelers van een 
andere club van BDC die zelf niet meedoet aan dit tornooi. 

Het verzoek moet worden gedaan middels de officiële versterking aanvraagformulier 
ten laatste 10 dagen voor de start van het tornooi of wedstrijd, met instemming van 
beide clubs, gericht aan de secretaris van BDC die na toestemming van BDC op haar 
beurt de tornooileiding op de hoogte brengt.  

Het verzoek van deze aanvraag geldt enkel voor de duur van het tornooi of wedstrijd 
en dient opnieuw aangevraagd te worden bij een volgende tornooi of wedstrijd. 

ART. 41 Onvoorziene gevallen (of toestanden) 

Alle gevallen niet voorzien in de huidige statuten of de algemene reglementen van de 
federatie of liga’s worden geregeld door eenvoudige beslissing van het nationaal 
bestuur.  Men veronderstelt dat elke aangesloten club en elk volwaardig lid de huidige 
statuten en algemene reglementen kent. 
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BIJLAGE 1 – BASISKALENDER 
13e  uitgave – 24.06.2017 

1. KAMPIOENSCHAP VAN BELGIE 

SPORTDISCIPLINE DATUM 

Beachvolleybal 3de zondag juni 

Biljart (Vrijspel) 1ste zaterdag - zondag februari 

Biljart (Bandstoten) 3de zaterdag februari 

Bowling (Team gemengd) 4de zaterdag februari 

Bowling (Trio) 3de zaterdag oktober 

Bowling (Trio gemengd) 1e zaterdag december 

Bowling (Dubbel gemengd) 2de zaterdag november 

Bowling  (individueel) 3de zaterdag januari 

Bowling  (Dubbel) 4de zaterdag maart 

Bowling  (Enkel) 2de zaterdag april 

Schaken Diverse datums 

Snelschaken 1ste zaterdag maart 

Zaalvoetbal  (Interclub) Diverse datums 

Petanque (Dubbel) 4de zaterdag april 

Petanque (gemengd) 4de zaterdag mei 

Petanque (Individueel) 3de zaterdag juni 

Tennis  (Enkel) 3de zaterdag augustus 

Tennis  (Dubbel) 3de zaterdag augustus 

Tennis (Veteranen + Junioren) 2de zaterdag september 

Tafeltennis (Enkel) 2de zondag maart 

Tafeltennis (Dubbel) 2de zondag februari 

Tafeltennis (Veteranen) 2de zondag april 

Mountainbike 1ste  zaterdag of zondag 
oktober 

Wielrennen  2de zaterdag of zondag 
september 

 

2. BEKER VAN BELGIE 

SPORT DISCIPLINE DATUM 

Voetbal  1ste zaterdag mei 

Zaalvoetbal 

Na kwalificaties: 
1/2 Finale: 1e zaterdag februari 

Finales : 3de zaterdag april 
Super Cup : 2de zondag mei 

Petanque 2de zaterdag mei 

Tafeltennis (Team) 4de zaterdag november 

3. COUPE FRANCOPHONE 

DISCIPLINE SPORTIVE DATE 
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Football en salle 4ième samedi août 

 

4. CHAMPIONNAT FRANCOPHONE 

DISCIPLINE SPORTIVE DATE 

Bowling (Individuel) 2ième samedi septembre 

Jeux Echecs 4ième samedi août 

Pétanque (Triplettes Mixte) 4ième samedi août 

Pétanque (Tête à Tête) 1er samedi septembre 

Pétanque (Doublettes Messieurs + Mixte) 3ième samedi septembre 

Tennis de table (Simple) 4ième dimanche avril 

 

5. BEKER VAN VLAANDEREN  

SPORTDISCIPLINE DATUM 

Zaalvoetbal 4de of 5de zaterdag 
augustus 

Petanque vrije doubletten 1ste zaterdag september 

 

6. KAMPIOENSCHAP VAN VLAANDEREN  

SPORTDISCIPLINE DATUM 

Bowling 2de zondag september 

Petanque individueel 3de zaterdag september 

Mountainbike 3de zaterdag of zondag 
maart 

Petanque tripletten mixte 4de of 5de zaterdag 
augustus 

 

7. DIVERSEN 

EVENEMENT DATUM 

Sportdag DSV / Journée sportive LSFS 4de  of 5de zaterdag augustus 

W.D.D. 4de zaterdag september 

Algemene vergadering DSV 2de zaterdag februari 

Assemblée Générale LSFS  2ième samedi février 

Assemblée Générale BDC 2de zaterdag maart 

Kalender- clubvergadering  BDC 4de zaterdag juni 

Awards BDC 4de zaterdag januari 

 

  



 
17 Huishoudelijk Reglement BDC – 9de versie – update: 24 juni 2017 

BIJLAGE 2 – REGLEMENT KALENDER BDC 
Uitgave 24.06.2017 

a)  Aanvragen voor wijziging datums dienen te gebeuren vóór de Alg. Vergadering van 
maart en voor het volgend seizoen erop en na goedkeuring van de TSC BDC. De 
wijzigingen worden definitief op de clubvergadering van juni. Aanvraag door de 
sportcommissie of TD en eventueel door de clubs.  

b)  Nationale kompetities zijn vrij van datums maar bij voorkeur concurrentie vermijden 
van andere BK., BvB. , of regionale kampioenschappen.  Ze mogen echter NOOIT 
plaatsvinden op interlanden met de nationale selecties georganiseerd in België van 
gelijk welke sport mits toestemming van het RVB BDC als dit reeds 6 maanden 
vooraf geprogrammeerd is. 

c) Datums nationale kampioenschappen teamsporten : Het eigen comité bepaalt de 
datums in overleg met de andere comités van teamsporten. De organisator mag 
die datum eventueel 1 week opschuiven maar het mag niet op dezelfde datum 
plaatsvinden van een BK bij een andere sport (ook teamsport). 
 

d) Clubs die zich niet houden aan de vaste datums verliezen het recht van organisatie 
(tenzij RVB BDC anders beslist) en worden beboet met 50 € voor Nationale en 25 € 
voor regionale manifestaties. Het RVB BDC duidt dan een nieuwe organisator aan, 
desnoods nemen ze zelf de organisatie op zich door haar taalvleugels LSFS of 
DSV.  De boeten gaan naar de kas van de BDC, enkel regionaal gaat het naar de 
taalvleugels. 
 

e) Als de datum valt op een verlengd feestweekend (Pasen, OLH, Sinksen e.a.) mag 
de organisatie 1 week vervroegd of verlaat worden zolang de kalender het toestaat.  
Eventueel op een andere vrij weekend als het voorgaande niet mogelijk is.  
Beslissing valt hierbij door de Sportdirecteur TSC LSFS DSV na voordracht van het 
sportcommissie of TD. 
Als de eerste dag van de maand op een zondag valt wordt dit doorgeschoven naar 
de 2de zondag. 
Voor bowling kan de verschuiving groter zijn daar de wedstrijden nooit in de 
schoolvakanties plaatsvinden. De datum echter zal zo dicht mogelijk bij de 
werkelijke datum plaatsvinden als dit kan en mits akkoord van de RVB BDC. 
 

f) Andere uitzonderingen voor uitstel zijn: een belangrijke interland met de nationale 
ploeg van dezelfde sport op die data zoals EK, WK, Deaflympics e.a. 
 

g) De plaats van organisatie kan ingeval van nood gewijzigd worden via de TD  van 
die sport en met medeweten van de Sportdirecteurs TSC ten laatste 3 maanden 
voor die datum. De datum echter mag niet gewijzigd worden ! 
 

h) De plaatsen van organisatie worden toegewezen door de sportcommissie of TD. 
Enkel bij nieuwe sporten, of vrijblijvende plaatsen mogen de clubs zich kandidaat 
stellen op de Kalendertrekking eind juni. Bij meerder kandidaten wordt overgaan tot 
stemming door de clubs op de Kalendertrekking of wijst het BDC (LSFS - DSV) de 
organisator aan. 

 
i) UITSTELLEN of AFGELASTING : enkel de Technische sportafgevaardigde (TD) 

en/of de sportdirecteurs zijn bevoegd om eventuele competitie- of 
kampioenschapwedstrijden uit te stellen in geval van overmacht en/of 
weeromstandigheden.           
Bij weeromstandigheden worden de richtlijnen gevolgd van de valide federaties van 
deze sporttak. 
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BIJLAGE 3 – INSCHRIJVING EN BOETES INTERNATIONALE 
WEDSTRIJDEN 

Uitgave  24.06.2017 

 
Toelating voor organisatie : 

A) Internationale ontmoeting voor clubs (Heren)   10,00 € per land 

B) Internationale ontmoeting voor clubs (Dames)   10,00 € per land 

C) Internationale ontmoeting voor clubs (Gemengd)  10,00 € per land 

D) Deelname niet-aangesloten club  (BDC of ICSD)  20,00 €  per club 

E) Boete voor geen vraag om toelating    50,00 €  

F) Boete voor het organiseren zonder toelating   100,00 €  

 

Deelname van de clubs (in het buitenland) aan internationale wedstrijden 

A) Per club met een ploeg (heren en/of dames)    15,00 € 

B) Boete voor geen vraag om toelating     50,00 € 

 

Toelating voor organisatie van internationale petanque, schaken en biljart wedstrijden : 

A) Internationale ontmoeting voor clubs (Heren, Dames, Gemengd) 5,00 € per land 

B) Boete voor geen vraag om toelating    25,00 € 

C) Boete voor het organiseren zonder toelating   50,00 € 

 

Deelname van de clubs (in het buitenland) aan internationale petanque, schaken en biljart  
wedstrijden : 

A) Per club met een ploeg       7,50 € 

B) Boete voor geen vraag om toelating     15,00 € 
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BIJLAGE 4 - DEELNAMEKOSTEN EN BOETES 
Uitgave 24.06.2017 

INSCHRIJVINGSRECHTEN  

RECHTEN VAN DE CLUBS (Individuele Kampioenschappen)   12,50 € 

(Teamsporten + = 4 personen) (ook Bowling)     vanaf 20,00 € 

te bepalen door eigen commissie 
WEDSTRIJD- PROEF (per atleet(e))      3,00 € 

DUBBEL         6,00 € 

TRIO          9,00 € 

ESTAFETTE (atletiek/zwemmen)      5,00 € 

FORFAIT ZONDER REDEN (Boetes) 

NATIONAAL KAMPIOENSCHAP per match of tornooi (Teams)   30,00 € 

INTERCLUBKAMPIOENSCHAP per match (Teams)    30,00 € 

NATIONALE BEKER  per match of tornooi (Teams)    30,00 € 

BEKER VAN VLAANDEREN / COUPE FRANCOPHONE (Teams)  20,00 € 

AFWEZIGHEID ATLE(E)T(E)  (ook voor dubbel, trio per persoon) (*)  7,00 € 

(*)Tenzij medische verklaring gestuurd naar TD binnen 96 uur. 

FRAUDULEUS FORFAIT (bv. Opstellen spelers zonder vergunning)   50,00 € 

RECIDIVE FRAUDULEUS FORFAIT      200,00 € 

VERSTERKING zonder toelating      50,00 €  

RECIDIVE Versterking zonder toestemming     200,00 € 

DIVERSEN 

VERGETEN WISSELBEKER       25,00 € 

VERGETEN GRAVURE WISSELBEKER      5,00 € 

AFWEZIGHEID AFGEVAARDIGE OP KALENDERVERGADERING  25,00 €  

BOETE INTREKKEN ORGANISATIE BELGISCH KAMPIOENSCHAP of BEKER VAN  

BELGIE (of verschuiven datums zonder akkoord RVB)    50,00 € 

BOETE INTREKKEN ORGANISATIE KAMPIOENSCHAP OF BEKER VAN WALLONIE –  

VLAANDEREN         30,00 € 

BOETEN + INSCHRIJVINGSRECHTEN EDSO - ICSD  volgens factuur EDSO - ICSD  

LAATTIJDIG VERSTUREN + BETALING DOCUMENTEN   10,00 € 

KLACHT NEERLEGGING minimum      25,00 € 

BEROEP KLACHT NEERLEGGING      30,00 € 
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BIJLAGE 5 – TOEWIJZIGING PUNTEN VOOR DE TROFEE 

SPORTVERDIENSTE 
Uitgave : jaar 2017 

 

Teamsporten VOETBAL – ZAALVOETBAL (Futsal) – VOLLEYBAL 
 

 

NATIONAAL Competitie + Beker  

 

Aantal deelnemende clubs met veelvoud van 5 punten waarvan laatste steeds 5 punten 
krijgt. 

       Voorbeeld : 

Competitie 

Per gespeelde wedstrijd 10 punten  1. 25 punten 

       2. 20 punten 

       3. 15 punten 

Forfait per match  10 punten  4. 10 punten 

       5.  5 punten 

Deelname per club : 10 punten  

 

INTERNATIONAAL (CLUBS) 

Deelname inschrijving  1 x 20 punten 

    Klassement 

    Idem als bovenaan 

Deelname per club : 10 punten  

 

INTERNATIONAAL (CLUBS) 

Organisatie 1 x 40 punten 

    Klassement 

    Idem als bovenaan  

Deelname per club : 10 punten  
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Andere sporten met Atletiek-Badminton-Beachvolleybal-Biljart-Bowling-Judo-Petanque-
Schaken-Tafeltennis-Tennis-Wielrennen-Mountainbike-Zwemmen- etc. 

 

NATIONAAL Competitie + BEKER  

 

Deelname per club : 10 punten  

Forfait  per wedstrijd - 3 punten   

Klassement  
Aantal deelnemende clubs met veelvoud van 5 punten waarvan laatste steeds 5 punten 
krijgt. 

  Individueel       dubbel          trio             team 
      1 pers.              2 pers.           3 pers.             4 pers. 

1)    10 p                  15 p.              18 p.                20 p. 

2)     8 p.                  12 p.              15 p.                16 p. 

3)     5 p.                  10 p.              12 p.                12 p. 

4)     2 p.                    7 p.                9 p.                  8 p. 

5)     1 p.                    2 p.                3 p .                 4 p. 

6)     1 p.                    2 p.                3 p.                  4 p. 

7)     en verder idem punten als 6e plaats.  

 

INTERNATIONAAL (CLUBS) 

Deelname inschrijving 1 x 20 punten    Klassement 

                                       1. 15 punten 

        2. 10 punten 

        3.   5 punten 

        Rest  2 punten 

 

INTERNATIONAAL (CLUBS) 

Organisatie 1x 40 punten     Klassement 

                                        1. 15 punten 

        2. 10 punten 

        3. 5 punten 

        Rest  2 punten 
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Nationale selectie 

 

 

TEAM : per speler : 1 punt 

INDIVIDUEEL : 2 punten 

Voor E.K. = punten x2 

Voor W.K. = punten x3 

Voor Deaflympics = punten x4 

 
 

 

Deelname VALIDE competities  

 

Deelname per club : 30 punten met bewijs van einduitslag competitie 

 

VERGUNNINGEN DSV PER SEIZOEN 

 1 punt per vergunning   (-18 jaar = 3 punt) 

 

REGLEMENT TROFEE SPORTVERDIENSTE BDC 

1. Het uitvoerend comité BDC reikt elk jaar een trofee Sportverdienste uit op basis van het 
sportseizoen vastgelegd op artikel 3 van dit reglement. Het wordt uitgereikt op de jaarlijkse 
Awarduitreiking van BDC. 

2. Alle T.D.’s zorgen zelf voor de puntentabel in hun eigen sporttak en bezorgen die aan de 
sportdirecteur BDC-LSFS vóór 1 september van elk seizoen. Bij gebrek aan TD neemt de 
sportdirecteur BDC die taak over.  

3. De punten voor vergunningen worden opgeteld door de Secretaris-generaal BDC op basis 
van de ledenlijsten van 1 augustus tot 31 juli (sportseizoen) 

4. Het sportseizoen begint op 1 augustus en eindigt op 31 juli. Sportactiviteiten die beginnen 
op 31 juli of vroeger maar stoppen in de loop van augustus tellen mee voor het verlopen 
seizoen. 

5. Clubs die het bondsecretariaat deelname aan buitenlandse ontmoetingen of eigen 
internationale organisaties niet mededelen aan het BDC volgens het systeem van EDSO 
verliezen het recht op punten voor die organisatie en worden zelf bestraft met evenveel 
punten.  (Zie formulier). 

6. De sportdirecteur BDC-LSFS maakt op basis van het Coëfficiënt de totaaleinduitslag klaar.  
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Coëfficiënt Deaflympische sporttakken onder BDC :  

1. Atletiek                x 1 
2. Zwemmen          x 1  
3. Voetbal                x 0,95 
4. Basketbal            x 0,9 
5. Judo                      x 0,9 
6. Volleybal             x 0,85 
7. Tennis                   x 0,8 
8. Wielrennen        x 0,8 
9. Tafeltennis         x 0,75 
10. Badminton          x 0,75 
11. Mountainbike   x 0,75 
12. Beachvolleybal  x 0,7 
13. Wintersport       x 0,7 
14. Golf                       x 0,65 
15. Karate                   x 0,65 
16. Oriëntering         x 0,65  
17. Schieten              x 0,65 
18. Taekwondo        x 0,65 
19. Worstelen           x 0,65 
20. Bowling                x 0,6 

 

Coëfficiënt niet-Deaflympische sporttakken onder BDC :  

1. Futsal                    x 0,60 
2. Schaken               x 0,50 
3. Petanque            x 0,50 
4. Biljart                    x 0,50 
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BIJLAGE 6 – TOEWIJZIGING VOOR DE TROFEE FAIR-PLAY CLUBS BDC 
Uitgave : jaar 2017 

1. Het uitvoerend comité BDC samen met de T.D.'s reikt elk jaar een trofee Fair-play 
uit op basis van het sportseizoen vastgelegd op artikel 3 van de Trofee 
Sportverdienste. Het wordt uitgereikt op de jaarlijkse Awarduitreiking van BDC. 

2. De trofee wordt uitgereikt aan de club die het meest bijdraagt tot welzijn van de 
sport onder BDC rekening gehouden met  :   

- gedrag bestuurders en leden van die club. 

- medewerking hulp aan organisaties voor BDC en haar liga’s DSV en LSFS. 

- Aanwezigheid op de vergaderingen van BDC,  haar liga’s DSV en LSFS alsook 
de sportcommissies BDC.  

3. De TD van elke sporttak maakt op basis van een eenvoudige rangschikking hun 
eigen Fair-play klassement op en stuurt dit samen op met het klassement voor de 
trofee sportverdienste aan de sportdirecteur BDC-LSFS vóór 1 september van elk 
seizoen. Bij gebrek aan TD neemt de sportdirecteur BDC die taak over.  

4. Op basis van deze uitslagen bijgewerkt met de uitslag van het uitvoerend comité 
BDC voor de werking onder BDC en haar liga’s wordt enkel de eindwinnaar 
bekendgemaakt.    
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