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DEEL I : AANSLUITING LEDEN – CLUBS 

 

ART. I.1 Om het recht te hebben deel te nemen aan sportwedstrijden, kampioenschappen en 

bekerwedstrijden van DOVENSPORT VLAANDEREN vzw afgekort DSV en 

KONINKLIJK SPORTVERBOND DER DOVEN VAN BELGIË vzw onder haar huidige 

benaming met BELGIAN DEAF SPORT COMMITTEE afgekort BDC en aan haar 

overkoepelende organisaties zoals EDSO en ICSD moet men het volgende 

waarnemen:  

 

1.1  Doof of slechthorende is met een gehoorverlies van minstens 55 dB aan het 

beste oor.  

1.2 Aangesloten zijn bij DSV via een van haar aangesloten clubs. 

1.3 Voor aanvang van de eerste sportactiviteit overhandigen van een medisch 

getuigschrift 

(http://www.deafsport.be/userfiles/file/MEDISCH%20GETUIGSCHRIFT

%20VDSB.pdf), waaruit blijkt dat de houder geschikt verklaard werd om 

sport te beoefenen en voldoen aan de audiogramtest volgens de normen ons 

opgelegd door ICSD met een daartoe speciaal bestemde formulier te 

bekomen via downloaden van de website www.deafsport.be en 

http://www.deaflympics.com/forms/audiogram.pdf 

1.4 In het bezit zijn van een vergunning uitgereikt via DSV en/of vermeld op 

de ledenlijst van DSV. 

 

ART. I.2 Elke vereniging of groepering die wenst aan te sluiten bij DSV, moet: 

 

2.1 Voldoen aan de voorwaarden van Art. 35 van de Statuten van DSV met als 

volgt het volgende voorleggen : 

- een exemplaar van de statuten van de vereniging  

  - de samenstelling van haar bestuur met minstens 3 personen. 

- een  ledenlijst  van  de   club   met   namen,  adressen  en  andere  nodige      

  gegevens van haar leden, met ten minsten 10 leden. 

2.2 - een aanvraag tot aansluiting liefst indienen voor 1 februari en voor de 

Algemene Vergadering om in aanmerking te komen voor het daaropvolgende 

seizoen. 

2.3 – De statuten  en  huishoudelijke reglementen  eerbiedigen van de nationale 

federatie BDC. 

2.4 - De jaarlijkse clubbijdrage aan DSV bedraagt 125 € betaalbaar voor 31 

december van elk jaar. Daarin is inbegrepen: De bijdragen aan BDC, ICSD 

en EDSO. Dit bedrag kan elk jaar aangepast worden door verhoging van 

bijdragen en de wisselkoersen zonder toelating van de AV.  

2.5 - Indien aan alle voorwaarden voldaan wordt, zal aan de club een nieuw 

stamnummer toegewezen worden door BDC. 

 

ART. I.3 De aanvraag tot toetreding van een nieuwe gemeenschap of vereniging bij BDC kan 

slechts toegestaan worden op voorstel van DSV al naargelang de nieuwe 

gemeenschap in het Vlaamse taalgebied of Brussel-Hoofdstad gevestigd is. 

 

ART. I.4 Enkel volwaardige leden van aangesloten clubs die in het bezit van hun lidkaart 

en/of ledenlijst en in orde zijn met het lidgeld mogen deelnemen aan alle 

competities die vermeld zijn op de officiële kalender. De inschrijving van een 

file:///C:/Users/VDBraembussche/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/1U4EL9UJ/(http:/www.deafsport.be/userfiles/file/MEDISCH%20GETUIGSCHRIFT%20VDSB.pdf),
file:///C:/Users/VDBraembussche/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/1U4EL9UJ/(http:/www.deafsport.be/userfiles/file/MEDISCH%20GETUIGSCHRIFT%20VDSB.pdf),
http://www.deafsport.be/
http://www.deaflympics.com/forms/audiogram.pdf
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volwaardig lid zonder licentie wordt zonder meer geweigerd.  Een lijst met leden 

die in orde zijn met licentie wordt geüpdatet door de liga en kan waargenomen 

worden via  https://mijnbeheer.sportafederatie.be/inloggen via hun club. De T.D. 

alsook de clubs dienen steeds in het bezit te zijn van de laatste versie van de 

ledenlijst via de betreffende liga. 

 

ART. I.5 Nieuwe sportleden : om nieuwe sporters aan te moedigen aan te sluiten en die geen 

kennis hebben van de Dove sportwereld mogen ze bij + 21 jaar maximum 2 jaar 

onder de hoede van DSV. Jongeren onder 21 jaar mogen tot 21 jaar aangesloten 

blijven bij DSV. Tarief aansluiting is 20 € per lid. Ze genieten weliswaar geen 

voordelen zoals bij de verenigingen.  

Oud-leden die opnieuw aansluiten voor competitie moeten ook opnieuw bij een club 

aansluiten. Is het enkel als medewerker of bestuurder binnen een bepaalde 

sportcel dan is aansluiting bij DSV voldoende.  

 

 

DEEL II : AANSLUITING BIJ FEDERATIE SPORTA  vzw  + VERZEKERING 

 

ART.II.1 Dovensport Vlaanderen vzw (DSV) sluit zich aan bij SPORTA vzw als cluster met al 

haar aangesloten clubs en bijhorende leden en volgt de reglementen van SPORTA 

Federatie vzw . 

 

ART. II.2 SPORTA vzw biedt aan DSV en haar clubs het aanbodpakket dat ze leveren aan alle 

aangesloten federaties met haar clubs waaronder verzekering. 

 

ART. II.3 SPORTA vzw stelt zich akkoord dat de administratielijnen voor de ledenlijsten met 

bijgaande betaling van lidgelden en aanmelden clubactiviteiten eerst via DSV gaat 

voor de controle in eigen federatie. 

 

ART. II.4 DSV treedt volgens de overeenkomsten met SPORTA vzw en volgens de 

reglementen in het aanbodpakket van Sporta - Federaties volledig autonoom op en 

kunnen de aangesloten clubs geen verhaal maken bij Sporta vzw bij interne 

problemen voor zaken aangaande alle sportaangelegenheden bij DSV en haar 

overkoepelend orgaan Belgian Deaf Sport Committee.  

 

ART. II.5 De aangesloten leden, zowel sportbeoefenaars als niet-sporter zijn verzekerd 

tegen ongevallen welke binnen de grenzen vallen van de onderschreven polis 

waarmee DSV samenwerkt en aangesloten is zoals nu met de SPORTA Federatie 

vzw die een verzekeringspakket aanbiedt via Ethias. Alle clubs moeten steeds zelf 

elke sportactiviteit en/of clubactiviteit minstens 3 werkdagen op voorhand via 

https://mijnbeheer.sportafederatie.be/inloggen verwerken. De gevolgen van niet 

notering en niet verzekering is ten hunner laste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mijnbeheer.sportafederatie.be/inloggen
https://mijnbeheer.sportafederatie.be/inloggen


Februari 2020 Huishoudelijk reglement 5/14 

DEEL III : DE RAAD VAN BESTUUR  (RVB) + ALGEMENE VERGADERING 

 

ART. III.1 De leden van de Raad van Bestuur zijn verkozen voor een periode van 4 jaar volgens 

artikel 12 van de statuten en dit tussen elke Deaflympische Zomerspelen. De 

verkiezing gebeurt telkens in de periode van oktober (bijzondere Algemene 

vergadering) of februari (Algemene vergadering) volgend op de Deaflympics. 

 

ART. III.2 Vrijwillig ontslag, schrapping of afzetting van Bestuurders zoals voorzien in Art. 13 

en 14 van de statuten heeft gedeeltelijk of volledig tot gevolg: 

 

3.1 het ontslag van de leden van de RVB behorende tot de vereniging, 

3.2  het ontslag van de leden van de vereniging, 

3.3  de plicht opnieuw voor te stellen, na aan al haar verplichtingen te hebben 

voldaan.  Zij zal zich moeten onderwerpen aan dezelfde formaliteiten als de 

nieuwe kandidaten. 

  

ART. III.3 Wordt als ontslagnemend beschouwd, het lid van de Raad van Bestuur dat drie 

opeenvolgende vergaderingen onwettig afwezig is, of het lid van de Raad van 

Bestuur dat zijn bijdrage niet betaalt. 

 

ART. III.4 De leden van de Raad van Bestuur mogen niet zonder toestemming of zonder 

speciale afvaardiging DSV vertegenwoordigen op gelijk welke sportvergadering 

en/of sportmanifestatie onder het orgaan van DSV - BDC. 

 

ART. III.5  De Algemene Vergadering komt tenminste éénmaal per jaar samen, in de loop van 

de maand Februari.  Zie ART. 20,21,22,23,24,25 en 26 van de Statuten van DSV 

eventueel gevolgd door een bijzondere algemene vergadering als 2/3 van de RVB 

dit nodig acht. 

 Daarin wordt het jaarverslag weergeven van het afgelopen jaar zowel bestuurlijk, 

financieel als op sportief vlak alsook kwijtschelding werking RVB, ook vanuit BDC, 

evenals worden de begroting voorgesteld als de planning voor het komend seizoen.  

 Verenigingen welke 3 opeenvolgende vergaderingen afwezig zijn worden geschrapt.  

Afwezigheid van de clubs op de Algemene vergaderingen DSV worden beboet aan 

75 Euro voor per afwezigheid. 

Vertegenwoordigers van de clubs zijn eigen bestuursleden en/of leden die zelf 

geen bestuurder zijn van DSV of TD BDC.  

 

ART. III.6  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. III.7  De cellen Topsport, Fundraising – Public-relations, Jeugdsport vanuit BDC werken 

ook volwaardig voor DSV met hun eigen regels.   
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DEEL IV : GESCHILLEN, KLACHTEN,  SANCTIES, SCHORSINGEN, BOETEN 

 

 

ART. IV.1 Elke klacht neergelegd door een aangesloten vereniging, moet een duidelijk 

beschreven motief hebben per brief, fax of email aan de secretaris binnen 48 uur 

na het feit en binnen 3 weken na verzending Proces-verbaal via email of brief 

(verzendingsdatum geldt als bewijs).  

 

ART. IV.2 Het in beroep gaan tegen een genomen beslissing is toegestaan binnen het termijn 

van 14 dagen, mits het inbrengen van nieuw bewijsmateriaal + waarborg van € 25 

over te schrijven, som welke terug betaalbaar is, ingeval de betrokken partij  in 

haar gelijk gesteld wordt zonder rekening te houden met de reeds opgelegde 

boetes of straffen. 

 

ART. IV.3 De bestuursleden van de aangesloten vereniging worden persoonlijk 

verantwoordelijk gesteld ten overstaan van verschuldigde sommen tegenover DSV, 

verschuldigd door hun vereniging om gelijk welke reden, zoals: bijdragen, 

terugbetalingen, boetes…  Ingeval van niet-betaling van deze sommen kunnen zij 

geschorst worden op voorstel van DSV. 

 Laattijdige betalingen (buiten termijn) worden beboet met 5,00 € en alsnog 

verdubbeld bij volgende laattijdige betalingen. De termijn van betaling wordt 

vastgelegd op 14 dagen van postdatum of verzending via email. 

 

ART. IV.4  Elk geschil of voorstel tussen twee of meer aangesloten verenigingen van een 

verschillende taalgemeenschap (vb : clubs van LSFS) dient samen met een volledig 

rapport, voorgelegd te worden aan de Raad van Bestuur van de nationale koepel 

BDC onder haar reglementen. De Raad van Bestuur BDC kan na rijp overleg een 

eventuele sanctie opleggen, al naargelang de omstandigheden.  

 

ART. IV.5 De beslissing van schrapping en uitsluiting wordt, per aangetekend schrijven, ter 

kennis gebracht aan de secretaris of de officiële correspondent, van de betrokken 

vereniging.  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 (Bijzondere) Algemene 

vergadering, bijeengeroepen door de Raad van Bestuur.  Er kan tevens een blaam 

gegeven of boete opgelegd worden aan de vereniging.  Geen enkele uitspraak tot 

schrapping of uitsluiting zal gedaan worden zonder dat de vereniging of lid 

uitgenodigd werd te verschijnen voor de Raad van Bestuur, teneinde haar 

verdedigingsmiddelen voor te dragen. 

 

ART. IV.6 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 vereniging, 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. IV.7 Een schorsing waarvan de duur bepaald wordt door de Raad van Bestuur kan 

opgelegd worden aan: 
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1. Elk lid of vereniging die de statuten of de algemene reglementen van de liga of  

   van de federatie overtreden heeft: 

2. Elk lid of vereniging die een nadelige daad uitvoert tegenover DSV en/of haar  

    onderdanen. 

3. Elk lid of vereniging die de leden van de Raad van Bestuur zou beledigd of  

belasterd hebben,  of welke zich  zou misdragen  hebben  tijdens één of andere    

sportmanifestatie. 

 

ART. IV.8 DSV geeft de volmacht om boetes te heffen, opgelegd aan verenigingen of 

aangesloten leden, naargelang de omstandigheden of laakbare feiten en volgens de 

boetetarieven opgelegd door BDC voor sportmanifestaties en haar eigen 

reglementen. 
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DEEL V : ADMINISTRATIERICHTLIJNEN  

 

 

ART. V.1 Administratieve wijzigingen in de verenigingen aangebracht in het bestuur of in 

haar statuten dienen binnen de acht dagen door de secretaris meegedeeld te 

worden aan het secretariaat van DSV. 

 

ART. V.2  Verwacht wordt dat elke vereniging de seizoenkalender van de 

interclubwedstrijden nationaal en internationaal welke zij denkt te organiseren, 

opstuurt naar het nationaal secretariaat of naar de sportdirecteur van de 

federatie. Deze kalender wordt verwacht aan het begin van elk sportjaar namelijk 

op de 4e zaterdag van de maand juni. 

 

ART. V.3 Internationale en nationale manifestaties: Elke vereniging die een nationale of 

internationale sportmanifestatie wenst te organiseren of deel te nemen, wordt 

verzocht een schriftelijke aanvraag te richten tot toestemming aan het nationaal 

secretariaat BDC, en dit maximum 2 weken voor de vastgestelde datum. Indien men 

een ontmoeting plant tegen valide clubs, hoeft men hiervoor geen enkele 

toestemming tenzij het aanmelden voor de verzekering via 

https://mijnbeheer.sportafederatie.be/inloggen . 

 

ART.V.4 DSV – SPORTA ADMINISTRATIERICHTLIJNEN 

 

1.  ledenaansluiting 

 

- JAARLIJKSE INDIENING LEDENLIJST  (vervaldag 1 augustus  met periode 

heraansluiting van 1 juli tot 1 september) 

Jaarlijks voor 15 juli indienen door de clubs van algemene ledenlijst na vooraf te 

ontvangen en aan te passen lijst via DSV en terug te sturen op zelfde adres. 

De ledenlijst is definitief na controle door DSV en betaling van 16,00 € per 

aangesloten lid op rekening nummer DSV BE42 9796 4362 9054 waarna DSV zelf 

het lidgeld voor SPORTA doorstort.  

Daarin is de verzekering bij SPORTA voor sporten op basistarief (zie 

https://mijnbeheer.sportafederatie.be/inloggen) aan 11,00 € inbegrepen onder 

voorbehoud van wijzigingen.  

Bij elke verhoging vanuit Sporta vzw wordt de aansluitingsbijdrage automatisch 

mee verhoogd na voorlegging op de AV. 

Voor elk nieuw seizoen zal DSV de clubs een factuur sturen met voorschot van 

aansluitingsbijdrage voor de leden voor het nieuwe seizoen op basis van 80% van 

het verlopen seizoen te betalen voor 31 juli van elk jaar.  

 

Iedere nieuwe club zal via SPORTA- DSV een clubnummer en leescode krijgen 

waarin de club hun eigen ledenlijst en andere info kan raadplegen via de website 

https://mijnbeheer.sportafederatie.be/inloggen en zal voor deze leden eenmalig 

een medisch attest DSV en audiogram ICSD moeten opsturen of bezorgen aan de 

verantwoordelijke ledenlijst DSV :  DSV, Lodorp 2/0 B Lotenhulle. 

DSV krijgt de lidkaarten van SPORTA en stuurt ze door aan de clubs. 

 

 

https://mijnbeheer.sportafederatie.be/inloggen
https://mijnbeheer.sportafederatie.be/inloggen
https://mijnbeheer.sportafederatie.be/inloggen
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- NIEUWE LEDEN TIJDENS SEIZOEN 

De club stuurt aan de verantwoordelijke ledenlijst DSV :  DSV, Lodorp 2/0 B 

Lotenhulle de gegevens van het nieuwe lid met vermelding  “ nieuw lid DSV club…….”.  

Moeten voorkomen in die gegevens : Naam en voornaam, adres, geboortedatum,  

GSM- en/of faxnummer alsook e-mailadres + welke sporttakken beoefent dit lid 

(uit de lijst van de opgegeven sporttakken van DSV) + diplomagegevens indien het 

om een trainer gaat. 

De aansluiting van dit lid is officieel na controle door DSV (+ betaling lidgeld op 

rekening DSV BE42 9796 4362 9054) die dit online doorgeeft aan SPORTA waarna 

de club dit kan contoleren via https://mijnbeheer.sportafederatie.be/inloggen met 

hun leescode om te weten als ze definitief aangesloten is. 

Prijs per lid : 5€ voor DSV + 11€ voor Sporta.  

Voor elk nieuw lid indienen van medisch attest voor DSV en audiogram ICSD op te 

sturen aan de verantwoordelijke ledenlijst DSV,  Lodorp 2/0 B Lotenhulle. 

 

- DUBBELE AANSLUITING (zie ook artikel VI.2) 

Verwerken met zelfde systeem als nieuwe leden met extra vermelding “dubbele 

aansluiting club 1 ……….- club 2 ………..” (club 2 is de aanvrager). 

Prijs per lid : zelfde als gewone aansluiting.  

Een schriftelijke toestemming van club 1 is nodig en met akkoord van DSV. 

Een dubbele aansluiting is enkel toegestaan als club 1 een bepaalde sporttak niet 

uitoefent waarin het desbetreffend lid wenst mee te doen bij club 2. 

Formulier uitlening downloaden uit http://www.deafsport.be/nl/node/43. 

 

2. verzekering 

  

     -   INVULLEN CLUBACTIVITEITEN  

ALLE activiteiten zowel sportpromotioneel (tornooi, sportinstuif, …) als niet-

sportpromotioneel (clubfeesten, kwis e.a.) georganiseerd door de club of deelname 

aan een activiteit georganiseerd door een andere club dient min. 3 dagen op 

voorhand door de verantwoordelijke van de club zelf ingevoegd te worden via 

https://mijnbeheer.sportafederatie.be/inloggen met hun eigen leescode. 

     

      - ONGEVALLENAANGIFTE 

Rechtstreeks regelen door de clubsite via 

https://mijnbeheer.sportafederatie.be/inloggen met eigen leescode en via 

verzekering aangifte met EXTRANET of via een schriftelijk formulier die u via de 

website kan uitprinten onder https://mijnbeheer.sportafederatie.be/inloggen . 

 

- BIJKOMENDE VERZEKERINGEN   

 Niet-leden zijn gratis verzekerd tijdens sport promotionele activiteiten. Voor niet-

 sport promotionele activiteit kan voor hen optioneel een dagverzekering worden 

 genomen aan 2 € per persoon. 

 SPORTA zal achteraf een factuur opsturen aan de opgegeven contactpersoon van 

 DSV voor uitzonderlijke bijkomende kosten voor bv. niet-leden bij dagverzekering, 

 verzekering organisatie wielerwedstrijd, e.a., dat dan doorgestuurd wordt aan de 

 clubs. De club vraagt deze verzekeringen zelf rechtsreeks aan SPORTA vzw via de 

 aanvraagformulieren A1 - A8 uit de SPORTA verzekeringshandleiding. Zie hiervoor 

 verzekering via https://mijnbeheer.sportafederatie.be/inloggen 

https://mijnbeheer.sportafederatie.be/inloggen
http://www.deafsport.be/nl/node/43
https://mijnbeheer.sportafederatie.be/inloggen
https://mijnbeheer.sportafederatie.be/inloggen
https://mijnbeheer.sportafederatie.be/inloggen
https://mijnbeheer.sportafederatie.be/inloggen
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DEEL VI  : VRIJHEIDSAANVRAGEN, UITLENINGEN, TRANSFER TIJDENS SEIZOEN 

 

ART. VI.1  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 

 BDC met de daartoe bevoegde personen. Het ministerieel decreet van niet-

 betaalde sportbeoefenaar komt hier volledig tot zijn recht. Het desbetreffende 

 lid dat een vrijheidsaanvraag wenst dient een E-mail te sturen naar de club van 

opzeg met kopie aan het secretariaat van DSV in de  periode tussen 1 mei en 31 

mei van elk kalenderjaar (datum E-mail geldt).          

De persoon die de vrijheidsaanvraag positief verwerkt kan na 1 juli aansluiten bij 

een ander club  naar keuze. Formulieren vrijheidsaanvraag te downloaden via 

 http://www.deafsport.be/nl/node/43.  

ART. VI.2  Uitleningen 

In geval van een inactiviteit van een sporttak binnen een club, kunnen de atleten 

uitgeleend worden aan een andere club voor de desbetreffende discipline voor één 

seizoen met automatische terugkeer naar de club van oorsprong op het einde van 

het sportseizoen. Deze atleten blijven echter lid van hun club van oorsprong en 

kunnen dus deelnemen aan andere sportactiviteiten voor de club van oorsprong. Een 

schriftelijke toestemming van club 1 is nodig en met akkoord van DSV - BDC. 

Voor uitlenen van leden aan andere clubs zonder dubbele aansluiting (zie ook art. 

V.4 dubbele aansluiting) is dit toegestaan voor max. 3 activiteiten per jaar. Daar 

voor dient de aanvragende club een schrijven te richten aan de moederclub (club 1) 

en de moederclub dient de toestemming schriftelijk op papier te zetten met cc aan 

DSV. De moederclub zorgt zelf voor de verzekeringsaanvraag bij Sporta (zie 

artikel II.5 en V.4.2). Dit geldt enkel voor teamsporten als de moederclub deze 

sporttak niet kan uitoefenen. (formulier uitlening downloaden uit 

http://www.deafsport.be/nl/node/43) Voor dubbel, trio bij beachvolleybal, 

bowling, tafeltennis, tennis, petanque e.a. kan geen uitlening gegeven worden. Daar 

kunnen samengestelde teams ingeschreven worden met behoud van de naam van de 

moederclub van deze atleet.  

Dit kan ook naar een buitenlandse club. Nooit kan een aangesloten lid dezelfde 

sporttak in hetzelfde seizoen beoefenen binnen 2 diverse clubs. 

 

ART. VI.3  Transfer tijdens het seizoen 

In geval van een activiteit van een sporttak binnen 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 al deelgenomen heeft in een sporttak voor zijn club van 

oorsprong en dat hij wenst te genieten van een transfer, zal hij niet kunnen 

deelnemen aan deze sportdiscipline met zijn andere club. 

http://www.deafsport.be/nl/node/43
http://www.deafsport.be/nl/node/43
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Een dubbele aansluiting kan mits toestemming van de eerste club en enkel ingeval 

als het desbetreffende lid een sport wenst te beoefenen die de eerste club niet 

uitvoert. (formulier uitlening downloaden uit http://www.deafsport.be/nl/node/43. 

 

DEEL VII: SPORTCOMMISSIES + TECHNISCHE AFGEVAARDIGDEN (TD) + 

ADMINISTRATIE, FINANCIËN + SPORTREGLEMENTEN DEELNAME 

WEDSTRIJDEN (zie ook DEEL 6 HR BDC)  

 

ART. VII.1 Ieder jaar organiseert het BDC, in samenwerking met de beide liga's, volgende 

kampioenschappen op nationaal en/of regionaal vlak bij voldoende inschrijvingen via 

de sportcommissie of TD: 
 

01. Atletiek  02. Badminton  03. Beachvolleybal 04. Biljart

 05. Bowling  06. Judo   07.Mountainbike 08. Golf

 09. Schaken  10.  Padel  11. Petanque  12. Tafeltennis  

13. Tennis  14. Voetbal  15. Volleybal  16. Wielrennen 

17. Worstelen  18. Zaalvoetbal  19. Zwemmen 
 

ART. VII.2 De kalender van de nationale en regionale kampioenschappen en/of bekers wordt 

uitgewerkt in overleg met beide liga’s en door de technische nationale 

sportcommissie. De kandidatuur van een vereniging die iets 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.  

 

ART. VII.3 Op de 4de zaterdag van de maand juni vindt de jaarlijkse kalendervergadering van 

BDC plaats voor de nationale en regionale kampioenschappen alsook bijzondere 

manifestaties voor het komende seizoen onder de verantwoordelijkheid van de 

sportdirecteurs van BDC in tegenwoordigheid van de clubs en de 

sportafgevaardigden van de BDC. 

 

ART. VII.4  Data mogen enkel gewijzigd worden ingeval van heirkracht. Indien de wijziging van 

datum niet meegedeeld werd binnen de 3 maanden voorafgaand aan de vastgestelde 

datum, zal dit beboet worden volgens het reglement van de technische 

sportcommissie BDC. Zie daarvoor reglement sportcommissie BDC. 

 

ART. VII.5 De technische sportafgevaardigden zijn belast met de voorbereidingen van de 

nationale en regionale kampioenschappen en bekers waarvoor ze bevoegd zijn. Hun 

ambtstermijn duurt vier jaar en dit in de periode tussen de Deaflympics tot de 

eerstvolgende Algemene Vergadering na de Deaflympics (idem ART.III.1 ).  Enkel 

de aangesloten leden van de aangesloten verenigingen kunnen verkozen worden.  Zij 

moeten wel de sportreglementen kennen.  Hun aanwezigheid wordt vereist bij de 

besprekingen van het technisch sportcomité telkens wanneer de sporttak onder 

hun bevoegdheid valt. Die persoon dient niet noodzakelijk te voldoen aan ART. I.1.1 

maar wel bij voorkeur. Ook wordt hun aanwezigheid gevraagd op de AV DSV 

weliswaar zonder stemrecht. 

 

ART. VII.6 Sportreglementen: elk kampioenschap, beker en/of internationale wedstrijd zal de 

regels volgen van het officieel valide verbond aangesloten bij BOIC, welke de 

bedoelde sport op technisch vlak leidt. 

 

http://www.deafsport.be/nl/node/43
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ART. VII.7 Forfaits: Elke inschrijving voor een proef bij een nationaal of regionaal 

kampioenschap en/of Beker welke niet doorgaat om één of andere niet 

gerechtvaardigde reden zal met een sanctie of boete beslist worden door de 

technische sportcommissie of TD volgens reglement BDC (boetetarieven). 

 

ART. VII.8 Toekenning van prijzen, medailles, trofeeën: Prijzen in natura zijn toegelaten. De 

gouden, zilveren of bronzen medailles en/of trofee voor officiële 

kampioenschappen en bekers worden bedeeld op kosten van de sportcommissie 

BDC. 

 Voor elke deelname aan deze kampioenschappen en/of bekers worden 

inschrijvingsrechten gevorderd dat naar de eigen sportcommissie BDC gaat met 

bedragen volgens reglement van de BDC. Enkel bij regionale kampioenschappen 

(Kampioenschap of Beker van Vlaanderen) gaat dit naar DSV sportcellen. 

 

ART. VII.9 Financiën sportafdelingen :  

a. Ontbinding sporttak – sportcommissie : 

Bij ontbinden van een bepaalde sporttak gaat het overschot van de financiën 

naar BDC die dit in bewaring stelt voor 10 jaar ingeval die sporttak zichzelf 

terug opricht. Na 10 jaar gaan deze financiën in het algemeen beheer van BDC.  

b. Jaarlijkse rekeningen : 

Elke sportcommissie die zelf haar financiën regelt dient ten laatste op 1 

februari van elk jaar haar jaarrekening voor te leggen aan BDC. De 

penningmeester van BDC controleert ook hun boekhouding en ondertekent het 

bij goedkeuring op de jaarlijkse Algemene vergaderingen van BDC. Zodoende 

dient de TD of de financiële verantwoordelijke van deze afdeling dus na 

afgifte van de jaarrekening ook de kasboeken mede te nemen op de Algemene 

vergadering van BDC.  

Enkel bij regionale kampioenschappen (Kampioenschap of Beker van Vlaanderen) 

gaat dit naar DSV sportcellen. 
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DEEL VIII: DOPINGBESTRIJDING 

 

ART. VIII.1 Alle aangesloten clubs en leden volgen de reglementen van de bestrijding tegen 

doping volgens de regels belegd in hun taalgebieden (www.dopinglijn.be) en het 

WADA voor EDSO – ICSD (http://www.wada-ama.org).  

Anti-Doping Rules ICSD: http://www.deaflympics.com/pdf/AntiDopingRules.pdf 

 

DEEL IX: DIVERSEN 

 

 

ART. IX.1 DSV verbindt er zich toe (via de jaarlijkse clubbijdrage), jaarlijks een bedrag af 

te staan aan de Nationale koepel (BDC), voor haar werking. 

 

ART. IX.2 Onvoorziene gevallen (of toestanden) 

Alle gevallen niet voorzien in de huidige statuten en in huishoudelijk reglement 

reglementen van de DSV worden geregeld door eenvoudige beslissing van de Raad 

van bestuur.  Men veronderstelt dat elke aangesloten vereniging en elk volwaardig 

lid de huidige statuten en algemene reglementen kent. 

 

 

Aldus opgemaakt en aangenomen op de algemene vergadering van 08/02/2020 in 

Gent. 

 
Wijzigingen goedgekeurd na AV DSV 8 februari 2020. 

 

 

http://www.wada-ama.org/
http://www.deaflympics.com/pdf/AntiDopingRules.pdf

