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Open Belgische Kampioenschappen+Open tornooien 

 
1. Inleiding en huidige situatie 

 
De wedstrijden vermeld op de officiële kalender (Belgisch Kampioenschap, Beker, enz.), 
hebben de mogelijkheid om als een "Open" competitie of tornooi te organiseren met de 
bedoeling om nieuwe leden aan te trekken. 
 
Daarnaast kan elke club zelf een open tornooi of opendeurdag organiseren waar ook niet-
aangeslotenen kunnen deelnemen.  
Deze competitie omvat de deelname van leden bij de aangesloten clubs BDC en niet-
geaffilieerde spelers alsook de clubs.  
 
 

2. Doel 
 
De rol van de federatie is om de clubs aan te moedigen en te ondersteunen om het initiatief 
te nemen voor de organisatie van een “Open” Belgisch Kampioenschap, open tornooien of 
een opendeurdag en met de bedoeling om zowel competitiesport als breedtesport te 
stimuleren voor deze deelnemers. 
 
Het is ook een gemeenschappelijk doel, namelijk: de aansluiting van nieuwe leden bij onze 
clubs. 
 
 

3. Voorstel 
 
Om via de vleugels (D.S.V. en L.S.F.S.) enige steun van de federatie te krijgen van de 
organiserende club, bestaat het voorstel uit: 
 

 In geval van toekomstige aansluiting van een nieuw lid dat heeft 
deelgenomen aan het “Open” competitie of tornooi, wordt het bedrag van 
aansluiting nieuw lid (voor maximum een jaar) gedoneerd aan de 
organiserende club.  Dit is van toepassing vanaf het sportseizoen 2019-20. 

 De organiserende club aangesloten bij D.S.V. of L.S.F.S. kan eenmalig via 
deze liga een gratis dagverzekering aanvragen. 
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Procedure? 
 

 Elke gastclub wordt gevraagd om het B.D.C. met het formulier van 
organisatie op de hoogte te brengen van organisatie open competitie, 
tornooi of opendeurdag. 

 In het geval van een "Open" wedstrijd: het extra registratierecht is 10,00 
EUR per niet-aangesloten deelnemer, betaalbaar aan B.D.C.  Inschrijvingen 
moeten 10 dagen vóór de wedstrijddatum worden ontvangen.  De vleugels 
(D.S.V. of L.S.F.S.) zorgen voor de verzekering van de deelnemer. 

 De volledige resultaten of bewijs van deelname (gegevens van de 
deelnemer / club, enz.) dient binnen de deadline (2 weken) door de 
organiserende club aan BDC moeten worden verstrekt. 

 Op basis van deze resultaten of bewijs deelname, zal de D.S.V./L.S.F.S. 
overwegen of de aansluiting van een lid bij de organiserende club zal 
ondersteunen. 

 
4. Conclusie 

 
Dit voorstel maakt deel uit van een uitbreiding van het aantal leden binnen onze federatie 
voor betere erkenning door de overheid. 
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