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RESOLUTIE VOOR DE ORGANISATIE VAN EEN 

1. Inleiding 
 
Sinds de oprichting van het K.S.V.D.B. zijn talrijke kompetities erbij gekomen bovenop de 
bestaande kompetities waar een officieel kalender het mogelijk maakt om de aanvragen 
van de clubs en/of bonden voor zowel de organisatie van een tornooi als de nationale en 
zelfs internationale deelname aan tornooien te regelen.
Wij moeten eveneens vaststellen in deze huidige tijd, dat de voorkeur voor de „Open“ 
kompetities soms ten koste gaat v
D.S.V. – L.S.F.S..  De aansluiting van een club bij onze bond kan dus ervan afhangen.
 

2. Huidige situatie
 
Hoewel in het algemeen de aanvragen van organisatie bij de technische directeuren 
worden voorgelegd, moeten wij eveneens het hoofd bieden aan kompetities die niet in het 
officiële kalender worden opgenomen, waarvoor geen enkel verzoek van toelating werd 
ingediend. 
Bvb : aangesloten club die een internationaal tornooi van … op … organiseert.
Momenteel zijn de sancties niet streng genoeg aangezien een foutieve club een verlies van 
het recht van organisatie evenals een boete oploopt die tot 50 EUR maximum gaat.
 

3. Doel 
 
Het doel bestaat dus erin om niet „een kompetitie te verbieden“ maar het sport
goed mogelijk te reglementeren door een nationale kompetitie in te sluiten (bvb : nationaal 
kampioenschap) evenals een „Open“ kompetitie waardoor we dus kunnen beantwoorden 
aan een bredere vraag van de aangesloten clubs.  
En bijgevolg toe te laten aan ieder lid om tegen elk risico (ongeval, enz) verzekerd te zijn 
door middel van een aansluiting.
 

4. Voorstel van resolutie
 
Teneinde een zekere belangstelling bij de clubs te wekken, is het wenselijk om een update 
van het kalender aan te bieden na 6 
van 2 maanden.  En dit vooral door de kalender te eerbiedigen.
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RESOLUTIE VOOR DE ORGANISATIE VAN EEN 

TORNOOI 

Sinds de oprichting van het K.S.V.D.B. zijn talrijke kompetities erbij gekomen bovenop de 
bestaande kompetities waar een officieel kalender het mogelijk maakt om de aanvragen 

clubs en/of bonden voor zowel de organisatie van een tornooi als de nationale en 
zelfs internationale deelname aan tornooien te regelen. 
Wij moeten eveneens vaststellen in deze huidige tijd, dat de voorkeur voor de „Open“ 
kompetities soms ten koste gaat van een traditioneel kampioenschap van het K.S.V.D.B. 

L.S.F.S..  De aansluiting van een club bij onze bond kan dus ervan afhangen.

Huidige situatie 

Hoewel in het algemeen de aanvragen van organisatie bij de technische directeuren 
voorgelegd, moeten wij eveneens het hoofd bieden aan kompetities die niet in het 

officiële kalender worden opgenomen, waarvoor geen enkel verzoek van toelating werd 

Bvb : aangesloten club die een internationaal tornooi van … op … organiseert.
Momenteel zijn de sancties niet streng genoeg aangezien een foutieve club een verlies van 
het recht van organisatie evenals een boete oploopt die tot 50 EUR maximum gaat.

Het doel bestaat dus erin om niet „een kompetitie te verbieden“ maar het sport
goed mogelijk te reglementeren door een nationale kompetitie in te sluiten (bvb : nationaal 
kampioenschap) evenals een „Open“ kompetitie waardoor we dus kunnen beantwoorden 
aan een bredere vraag van de aangesloten clubs.   

aten aan ieder lid om tegen elk risico (ongeval, enz) verzekerd te zijn 
door middel van een aansluiting. 

Voorstel van resolutie 

Teneinde een zekere belangstelling bij de clubs te wekken, is het wenselijk om een update 
van het kalender aan te bieden na 6 maanden van kompetitie door middel van een termijn 
van 2 maanden.  En dit vooral door de kalender te eerbiedigen. 

secretary@deafsport.be 
www.deafsport.be 

3200 6273 6539 

Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité 
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Sinds de oprichting van het K.S.V.D.B. zijn talrijke kompetities erbij gekomen bovenop de 
bestaande kompetities waar een officieel kalender het mogelijk maakt om de aanvragen 

clubs en/of bonden voor zowel de organisatie van een tornooi als de nationale en 

Wij moeten eveneens vaststellen in deze huidige tijd, dat de voorkeur voor de „Open“ 
ap van het K.S.V.D.B. – 

L.S.F.S..  De aansluiting van een club bij onze bond kan dus ervan afhangen. 

Hoewel in het algemeen de aanvragen van organisatie bij de technische directeuren 
voorgelegd, moeten wij eveneens het hoofd bieden aan kompetities die niet in het 

officiële kalender worden opgenomen, waarvoor geen enkel verzoek van toelating werd 

Bvb : aangesloten club die een internationaal tornooi van … op … organiseert. 
Momenteel zijn de sancties niet streng genoeg aangezien een foutieve club een verlies van 
het recht van organisatie evenals een boete oploopt die tot 50 EUR maximum gaat. 

Het doel bestaat dus erin om niet „een kompetitie te verbieden“ maar het sportkalender zo 
goed mogelijk te reglementeren door een nationale kompetitie in te sluiten (bvb : nationaal 
kampioenschap) evenals een „Open“ kompetitie waardoor we dus kunnen beantwoorden 

aten aan ieder lid om tegen elk risico (ongeval, enz) verzekerd te zijn 

Teneinde een zekere belangstelling bij de clubs te wekken, is het wenselijk om een update 
maanden van kompetitie door middel van een termijn 
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Voorstel van procedure : 
 
 
A.1. Organisatie door een aangesloten club : 
 
 
1. De aangesloten organiserende club moet de aanvraag, door middel van een 
formulier bij de technische directeuren, voor de organisatie van een tornooi (OPEN of niet) 
doen: 
 
Vraag vòòr 01.05.YY   voor periode tussen 01.07.YY tot 30.06.YY + 1 
(bvb : vòòr 01.05.2011  voor 01.07. 2011 tot 30.06.2012) 
 
+ Update (Nieuw !) : 
 
Vraag vòòr 01.11.YY   voor periode tussen 01.01.YY + 1 tot 30.06.YY + 1 
(bvb : vòòr 01.11. 2011  voor 01.01. 2012 tot 30.06.2012) 
 
 
2. De Technische Commissie controleert op basis van het kalender en geeft ofwel : 
 

• Akkoord => insluitsel in kalender 
 
Het BDC deelt het kalender + lijst van de leden mee aan Ethias en KBC-Sporta en aan de 
clubs/TD's. 
 

� Speler in orde met de vergunning = bedekt; 
� Speler van een aangesloten club maar niet in orde met de vergunning = niet 

bedekt; 
� Speler afkomstig van een niet-aangesloten club = niet bedekt. 

 
• Geen akkoord => definitieve weigering (of eventueel voorstel van nieuwe data) 

 
a) Als de club weigering aanvaardt = OK 
b) Als de club niet aanvaardt en tornooi zonder vergunning organiseert (= overtreding) 

 
Beslissingen van de Technische Commissie : 

� EDSO (als internationaal tornooi) verwittigen en ALLE clubs in België + TD's 
� ALLE spelers (aangesloten of niet) worden niet bedekt (Ethias en KBC-Sporta 

verwittigen) 
� Sanctie jegens organiserende club: 100 EUR (in plaats van 50 EUR huidig) 
� Sancties jegens deelnemende clubs aan een niet toegelaten tornooi: 50 EUR 

(Nieuw !) 
 
Boete die binnen een maand betaald moet worden op straffe van declassering van ieder 
deelnemend team aan de kompetities die in het officiële kalender worden opgenomen. 
 
Voorbeeld :  tornooi dat door club wordt georganiseerd, waaraan club X en club Y 
deelnemen 

� Boete aan de organiserende club : 100 EUR en  boete aan club X en Y: elk 50 EUR 
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A.2. Organisatie door een NIET aangesloten club : 
 
 
De organisatie van een tornooi door een niet aangesloten club wordt niet in het officiële 
kalender ingesloten. 
 
De spelers van de niet aangesloten deelnemende clubs worden niet bedekt en zijn niet 
verplicht het aan het BDC mede te delen. 
 
De aangesloten clubs die wensen deelnemen aan een organisatie van een niet 
aangesloten club moeten de aanvraag, door middel van een formulier bij de technische 
directeuren, voor de deelname volgens de voorziene planning in het punt 1. hierboven 
doen. 
 
De Technische Commissie controleert op basis van het kalender en geeft ofwel: 
 

• Akkoord : enkel de spelers in orde met de vergunning worden bedekt 
• Geen akkoord 

 
a) Als de club aanvaardt = OK 
b) Als de club niet aanvaardt en deelneemt aan het toernooi zonder vergunning (= 
overtreding) 

 
Beslissing van de Technische Commissie : 

� Sanctie jegens deelnemende clubs : 50 EUR (Nieuw !) 
 
Boete die binnen een maand betaald moet worden op straffe van declassering van ieder 
deelnemend team aan de kompetities die in het officiële kalender worden opgenomen. 
 
A.3. Annulatie organisatie of deelname 
 
In geval van annulatie, is elke organiserende of deelnemende aangesloten club verplicht 
de Technische Commissie vóór de voorziene datum van de competitie te verwittigen om te 
voorkomen een faktuur te ontvangen. 
 
A.4. Uitslagen 
 
Elke organiserende of deelnemende club wordt verzocht om zijn resultaten over te maken 
aan de Technische Commissie binnen de maand volgend op de datum van het einde van 
de competitie op straffe van een boete van 20,00 EUR. 
 
 

5. Conclusie 
 
Dit voorstel van resolutie zal vooral een betere bescherming bieden aan de clubs die het 
kalender eerbiedigen en die dus niet door de foutieve clubs worden benadeeld. 
Aandacht zal gegeven worden betreffende de dekking inzake verzekering en dus een 
verplichte toetreding van een lid of een nieuwe club. 
 
 

Mei 2009 
 

Updated – Juni 2011 


