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De Algemene Vergadering van KBGB, geldig samengeroepen en beschikkend 
over de nodige meerderheden inzake aanwezigheid en meerderheden heeft op 15 
februari 1997 beslist een vereniging met name het Belgisch Nationaal 
Golfbiljartverbond (BNV) op te richten. 
 
NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR – CLUBS 
 
Artikel 1: NAAM: 
De vereniging draagt de naam: Belgisch Nationaal Verbond. Als afkorting 
worden de letters BNV gebruikt. 
 
Artikel 2: ZETEL: 
Het verbond is gevestigd: Dorp 2   9450 Denderhoutem 
 
Artikel 3: DOEL: 
Het verbond heeft als doel het inrichten van de Nationale Golfbiljartcompetitie in 
naam van de v.z.w. Koninklijke Belgische Golfbiljartbond (KBGB). De 
aangesloten clubs, ploegen hoeven niet noodzakelijk lid te zijn van een bij de 
KBGB aangesloten verbond. 
Het verbond heeft als doel het verspreiden, propageren en stimuleren van de 
golfbiljartsport. Daartoe mag zij alle middelen aanwenden. Zij dient ervoor te 
zorgen, de kwaliteit van de golfbiljartsport en de sportiviteit te waarborgen of te 
proberen dit te verbeteren. 
Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. 
Zij kan in die zin ook, doch slechts op bijkomende wijze, handelsdaden stellen, 
enkel voor zover de opbrengst hiervan besteed wordt aan het doel waarvoor zij 
werd opgericht. 
 
Artikel 4: DUUR: 
Het verbond wordt opgericht voor onbepaalde duur. 
 
Artikel 5: CLUBS - PLOEGEN: 
Het aantal clubs, ploegen is onbeperkt doch moet minstens 12 (twaalf) clubs, 
ploegen zijn. (1 ploeg = minstens 6 aangesloten leden) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
COMPETITIE: 
INHOUD: 

1. Samenstelling BNV-competitie. 
2. Deelname. 
3. Speeldag. 
4. Kalender. 
5. Lidgelden, inschrijvingsgelden en waarborgen. 
6. Spelers en vervangers. 
7. Speelwijze. 

7.1. Verloop van een wedstrijd. 
7.2. Administratie. 
7.3. Melden van uitslagen. 
      7.3.a. Verzenden van wedstrijdbladen. 
7.4. Gedrag tijdens de wedstrijd. 
7.4.1. Algemeen. 
7.4.2. Onbehoorlijk gedrag en beïnvloeding. 
7.4.3. Sportiviteit. 
7.5. Wedstrijdleiding. 
7.6. Vervroegen of uitstellen van wedstrijden. 
7.7. Forfait. 
      7.7.a. Schuld. 
7.8. Verdeling van de punten. 
7.8.1. In ploegverband. 
7.8.2. Ranking. 

8. Stijgen, dalen, wegvallen ploeg. 
8.1. Stijgen en dalen. 
8.2. Wegvallen van een ploeg voor aanvang nieuwe competitie. 
8.3. Club die in ontbinding gaat. 
9. Aanvraag voor leiding door nationale wedstrijdleiders. 
10. Prijzen. 
11. Bevoegdheid van het verbond. 
12. Plichten en rechten van bestuursleden. 
13. Klachten. 
14. Kledij in de BNV-competitie. 
15. Individueel kampioenschap BNV. 
16. Vergaderingen BNV. 



   

Punt 1. Samenstelling BNV-competitie. 
De BNV-competitie bevat: 
- Ere afdeling (– 1ste afdeling - 2de afdeling). 
Indien er 2 reeksen in een afdeling, lager dan Ere afdeling, zijn worden deze 
ingedeeld volgens de aardrijkskundige ligging, in de mate van het mogelijke.  
Meerdere clubs uit één zelfde lokaal kunnen deelnemen aan de nationale 
competitie. 
De deelnemers aan de nationale competitie krijgen een letterwaarde volgens hun 
ELO-waarde. 
 
Punt 2. Deelname. 
Elke ploeg van een club mag deelnemen aan de BNV-competitie. 
Na inschrijving van de ploegen zal het BNV, indien nodig, zelf contact opnemen 
met de deelnemers ten einde de BNV-competitie voor te bereiden. Hiervoor 
ontvangen de clubs een club-inlichtingsformulier, waarop ze alle nodige 
clubinlichtingen moeten verstrekken. Dit formulier moet vóór 31 mei van het 
jaar, waarin de competitie start, de kaarthouder van de BNV bereikt hebben. 
Wijzigingen aan de gegeven inlichtingen moeten door de clubs onmiddellijk 
schriftelijk medegedeeld worden aan de verantwoordelijke van de competitie. 
Diegenen die deel uitmaken van het clubbestuur dienen in het bezit te zijn van 
een geldige BNV-lidkaart bij desbetreffende club (zo niet zie punt 5). 
Een club moet, vóór aanvang van de competitie, minstens 6 aansluitingen x het 
aantal ploegen hebben. Zo niet kan er niet gestart worden.  
 
Punt 3. Speeldag. 
De officiële speeldag is zaterdag, afwijkingen hierop kunnen toegestaan worden 
mits deze schriftelijk aan te vragen via formulier BNV/D3 en te handelen volgens 
de regels zoals vermeld onder punt 7.6. 
 
Punt 4. Kalender. 
De wedstrijdkalender van de BNV-competitie wordt voorgelegd aan de raad van 
Bestuur en na beraad en controle goedgekeurd.  
 

 
 
 
 
 
 
 



   

Punt 5. Lidgelden, inschrijvingsgelden en waarborgen. 
Het lidgeld en inschrijvingsgeld in de Nationale competitie bedraagt: 

- Lidgeld: 
- Jaarlijks lidgeld = € 5 per speler. 
- Nieuwe aansluiting = € 0 per speler/jaar. 
- Bestuursleden van een club en geen spelend lid = 15,00 €/jaar. 
- Inschrijvingsgeld: 
- Voor deelname aan de competitie betaalt men € 0 per ploeg/jaar. 
- Waarborg: 
- Elke club betaalt (éénmalig) € 50 als waarborg. 
- Resterende schulden na ontbinding worden van de waarborg en prijzengeld 

afgetrokken. 
- Waarborg = € 50 (éénmalig). 

 
Alles moet betaald zijn voor de aanvang van de competitie. Zo niet, kan niet 
gestart worden. 
In het lidgeld is voorzien: 
- Deelname aan de competitie. 
- Administratie van de aangesloten leden. 
 
Punt 6. Spelers en vervangers. 
 
- Alle spelers van een club die lid zijn van BNV mogen deelnemen aan de 

BNV-competitie. Zes basisspelers moeten opgegeven worden per ploeg indien 
men meer dan één ploeg heeft, waarvan er altijd vier moeten spelen. Het is 
toegelaten meer dan 6 basisspelers op te geven. Controle op de basisspelers zal 
gebeuren door het aanbrengen van een 1, 2, 3, enz op het wedstrijdblad. 
Wijzigingen tot half seizoen is mogelijk op schriftelijke aanvraag gericht aan 
de secretaris. 

- Indien er geen 4 basisspelers worden opgesteld verliest men zijn wedstrijd met 
forfaitcijfers. 

- Indien er meerdere ploegen van 1 club in dezelfde reeks staan mag een reserve 
speler, éénmaal opgesteld in een ploeg, niet meer aantreden in de andere 
ploeg. 

- Een geschorste speler wordt beschouwd als niet speelgerechtigd. 
- Een ploeg die een wedstrijd betwist met een geschorste speler verliest met 

forfaitcijfers en zal een minnelijke schikking voorgesteld worden. 
- De spelers moeten aantreden in KBGB Kledij (zie punt 13). 

Het is de bedoeling dat de spelers allemaal dezelfde kledij dragen, niet de één 
een wit hemd en de andere een gekleurd MAAR ALLEMAAL HETZELFDE. 
Indien een speler/speelster niet voldoet aan deze verplichtingen bij aanvang 
van de partij mag hij/zij niet starten en verliest zijn/haar wedstrijd met forfait.  
Bij twijfel kan er contact opgenomen worden met het dagelijks bestuur om dit 
te komen vaststellen. Onkosten ten belope van de vrijwilligersvergoeding + de 
kilometervergoeding voor vrijwilligers vallen ten laste van de verliezende 
partij. 

- Indien door een bestuurslid van KBGB wordt vastgesteld dat dit reglement 
niet wordt nageleefd zal dit bestuurslid dit melden op de volgende KBGB-



   

vergadering. Vanaf dit moment zal de speler die niet in kledij was een 
minnelijke schikking worden voorgesteld en zal de tegenstrevende ploeg 
eveneens een minnelijke schikking worden voorgesteld. 
 

Punt 7. Speelwijze: 
Punt 7.1. Verloop van een wedstrijd. 
- Tijdens het seizoen 2021-2022 zal als volgt gespeeld worden: 
- Er zal in 3 manches gespeeld worden tegen 1 tegenstrever, maar de belle zal 

gestart worden met elk 1 bal. De aanvangspositie van beide ballen is het 
opgangspunt, de bezoeker kiest kant en is als eerste aan beurt. 

- Bij het huidige sluitingsuur voor de horeca (01u00) is het aanvangsuur 18u00, 
maar dat zal evenredig vervroegd worden als het sluitingsuur zou vervroegd 
worden. 

- De thuisspeler mag voor zijn wedstrijd niet inspelen, de bezoeker mag 2 
minuten inspelen. 

- De puntentelling blijft zoals ze was. 
- Er is geen inschrijvingsgeld per ploeg en de 5€ per aangesloten speler moet dit 

jaar niet betaald worden, omdat het lidgeld van het verloren seizoen niet 
terugbetaald werd. 

- Er is een prijzenpot voorzien 2000€ waaruit iedere ploeg minimum 100€ zal 
ontvangen. 

- Er zijn 15 ploegen ingeschreven en er zal in 1 reeks gespeeld worden. 
- Bij het niet aanwezig zijn op het aanvangsuur van de tegenstrevers moet de 

thuisploeg 30 minuten wachten vooraleer forfait toe te kennen. 
- De speelballen waarmede de wedstrijden gespeeld worden moeten dan reeds 

op het biljart aanwezig zijn. Na elke manche moeten de ballen gepoetst 
worden. 

- Het biljart moet volledig in orde zijn voor de aanvang van een 
competitiewedstrijd, zo niet heeft de tegenstrever het recht om te spelen onder 
voorbehoud. Indien het euvel kan hersteld worden voor de aanvang van de 
wedstrijden moet dit gebeuren. De bezoekers maken steeds melding van het 
gebeuren via het elektronisch wedstrijdblad aan de verantwoordelijke van de 
nationale competitie. 
 
- Niet in orde zijn kan betekenen: 

- Biljartlaken in niet bespeelbare staat, vuil, omgekeerd laken, laken te 
ver versleten, enz… 

- De kaderlijnen niet zichtbaar of onvoldoende zichtbaar. 
- De doelopeningen te groot of te klein. 
- Rubbers welke niet meer voldoen, verpulverd, geen BGB-rubbers, 

enz… 
- Men is verplicht met minimaal drie spelers van elke ploeg aanwezig te zijn 

vanaf de start van de wedstrijd tot het einde. Indien minder dan drie spelers 
aanwezig zijn een half uur na aanvang verliest de ploeg haar wedstrijd met 
forfait. Het forfait wordt onmiddellijk ingevuld op het wedstrijdblad. Indien 
men het forfait niet onmiddellijk invult, betekent dit dat men geen forfait 
toekent. 

- De wedstrijden moeten gespeeld worden zonder onderbreking. 



   

- De wedstrijden worden gespeeld volgens het KBGB-spelreglement. 
- De ploegen treden aan met 6 spelers die hun wedstrijd betwisten in twee of 

drie opeenvolgende manches. 
- Voor de vijfde en de zesde speler kan men geen forfait geven zolang het spel 

niet onderbroken werd. Moet het spel onderbroken worden omdat de vijfde of 
zesde speler niet aanwezig is, moet men forfait toekennen voor de vijfde 4.00 
uur en de zesde 4.30 uur na aanvang. Men kan geen forfait toekennen zo de 
vijfde of de zesde speler later binnenkomt en de wedstrijd die hij moet 
betwisten nog niet kan aangevat worden. 

 
Punt 7.2. Administratie. 
Voor het nieuwe seizoen 2021-2022 zal men overgaan tot het geautomatiseerd 
ledenbeheer en publicatie van het wedstrijdblad, de verantwoordelijke van iedere 
Club zal hiervan per schrijven voor aanvang van het seizoen in kennis gesteld 
worden over de werking hiervan. 
Website: http://www.bnv-live.be/ in te loggen met login en paswoord van de 
ploeg. 
Voor de wedstrijd aanvangt geven de twee ploegkapiteins de lidkaarten met de 
volgorde der spelers een elkaar af. 
Het wedstrijdblad moet volledig ingevuld worden vóór het aanvangsuur. Om 
nazicht van de spelers mogelijk te maken moeten de spelers hun spelerskaart bij 
hebben. 
Na de wedstrijd tekenen de kapiteins van de beide ploegen, na controle ervan, het 
volledig ingevuld wedstrijdblad  
Moet het wedstrijdblad getekend worden onder voorbehoud, moet het steeds 
vergezeld worden van een klacht (zie hiervoor klachtenbundel van KBGB). Het 
niet tekenen van een wedstrijdblad door één van beide partijen is het ongelijk 
toegeven. 
Vervalsing van het wedstrijdblad zal beboet worden, aan beide ploegen zal een 
minnelijke schikking voorgesteld worden, de strafmaat kan worden aangepast 
naargelang de inbreuk. 
Alle klachten moeten verstuurd worden naar KBGB (zie klachtenbundel). 
 
Punt 7.3. Melden en verkrijgen van uitslagen. 
De uitslagen zullen onmiddellijk ter beschikking zijn wanneer beide kapiteins het 
elektronisch wedstrijdblad ondertekend hebben en de afgesloten wedstrijden 
worden automatisch verwerkt in de standen, zowel per ploeg als individueel. 
Indien om één of andere reden het elektronisch wedstrijdblad niet kan ingevuld 
worden (geen bereik, storing provider...) mag een papieren wedstrijdblad 
ingevuld worden wat nadien elektronisch dient opgestuurd te worden naar de 
verantwoordelijken van de website Nick De Groote en Bert Geboes. Deze zullen 
het nodige doen om desbetreffende wedstrijd in te vullen op de website. 
 
 
 
 
 
 



   

Punt 7.4. Gedrag tijdens de wedstrijd: 
Punt 7.4.1. Algemeen. 
De spelers en vooral de kapiteins zullen waken over een gezonde sportieve sfeer. 
Negatieve reacties, zeker naar de tegenstrevers, zijn volledig uit den boze en 
geven aanleiding tot forfaitcijfers, schorsingen en boeten na een erop volgende 
gegronde klacht. 
 
Punt 7.4.2. Onbehoorlijk gedrag en beïnvloeding. 
- Wie van onbehoorlijk gedrag is of een speler hindert, tracht te beïnvloeden of 

tracht raad te geven, kan, indien klacht tegen hem wordt ingediend, geschorst 
worden voor 1 tot 4 weken en bij herhaling voor het seizoen of definitief. 

- De sancties voor handtastelijkheden: Een minnelijke schikking zal voorgesteld 
worden, de strafmaat kan worden aangepast naargelang de inbreuk, Indien het 
de wedstrijdleider of kapitein betreft worden de sancties verdubbeld. 

- De schorsing gaat meteen in na uitspraak of na het ontvangen van het 
aanschrijven van de straf en na betaling van de factuur. 

 
Punt 7.4.3. Sportiviteit. 
Men betuigt zijn waardering voor mooi spel door een niet storend applaus na de 
spelbeurt en dit zowel voor vriend als voor tegenstrever. 
Door sportiviteit maakt men vrienden en slijt men aangename avonden. 
 
Punt 7.5. Wedstrijdleiding. 
De wedstrijden worden afwisselend geleid 1ste, 3de en 5de wedstrijd en de 2de, 4de 
en 6de wedstrijd. 
Een wedstrijdleider wordt verondersteld de reglementen te kennen, maar bij 
twijfel is hij verplicht om het reglement, dat in elk lokaal aanwezig moet zijn, te 
raadplegen. 
Bij een betwisting zullen de twee kapiteins, de spelers en de wedstrijdleider 
hierover van mening wisselen. Is de stoot reeds gebeurd zonder dat er nog zinnig 
over geoordeeld kan worden heeft de wedstrijdleider het laatste woord. 
Om geldig te kunnen beslissen moet er in elk lokaal aanwezig zijn: 
- Nationaal spelreglement uitgegeven door de KBGB (laatste editie) al dan niet 

digitaal. 
- Lijn-, doel- en Duque- of goedgekeurde lasermeter. 
Het biljart of het lokaal niet in orde zijn of er ontbreken meettoestellen wordt 
beboet met € 50 voor de thuisploeg. 
Bij echt na te trekken verkeerde beslissingen van de wedstrijdleider kan een uitleg 
van de feiten worden mee verzonden met het wedstrijdblad. Dit wordt dan door 
de BNV op een gepaste manier opgelost. In ieder geval moet het spel verder 
gaan. Indien men op deze feiten een klacht wenst neer te leggen dient dit te 
gebeuren aan KBGB (zie klachtenbundel). 
 
 
 
 
 



   

Punt 7.6. Vervroegen of uitstellen van wedstrijden. 
- Om een wedstrijd vroeger te spelen dan gepland op de kalender dient men de 

verantwoordelijke van de nationale competitie minstens 2 weken op voorhand 
op de hoogte te brengen. Hiervoor moeten beide ploegen een 
standaardformulier (BNV/D3) invullen zodat de kalenderdag op de site voor 
deze wedstrijd kan aangepast worden. Dit is nodig om het elektronisch 
wedstrijdblad op de nieuwe speeldag kan ingevuld worden.  

- Uitstellen van wedstrijden kan tot 2 weken na de kalenderdag of tot op de eerst 
mogelijke vrije speeldag. Dit is toegestaan tot en met de 4de laatste speeldag. 
De laatste 3 wedstrijden van het seizoen dienen afgewerkt te worden op de 
vermelde speeldag of voorheen. 

- Bij niet naleving van de voorgaande punten zal de aanvragende ploeg de 
wedstrijd verliezen met forfait en een minnelijke schikking zal voorgesteld 
worden ten bedrage van € 50. 

- Indien er een algemene afgelasting is zal er dat weekend niet gespeeld worden 
en wordt de volledige speeldag verplaatst naar een andere datum. Dit om 
competitievervalsing tegen te gaan. 

 
Punt 7.7. Forfait. 
- Een ploeg is verplicht de wedstrijd te betwisten met minstens 3 spelers. 
- Zijn er twee spelers afwezig dan wordt een minnelijke schikking voorgesteld 

ten bedrage van € 50 en verlies van partij- en manchepunten. 
-   Zijn er drie spelers afwezig dan wordt een minnelijke schikking voorgesteld 

ten bedrage van € 75 en verlies van partij- en manchepunten. 
- Meer dan drie partijen forfait is forfait voor gans de ploeg en wordt een 

minnelijke schikking voorgesteld ten bedrage van € 200 waarvan 50 % naar de 
tegenstrever en 50 % naar BNV gaat. 

- Een forfait kan niet worden opgesteld bij de twee eerste spelers (minnelijke 
schikking zal voorgesteld worden ten bedrage van € 50). 

- Indien er twee forfaits tegen elkaar vallen gaan de wedstrijdpunten naar de 
winnende ploeg. 

- Een forfait dient altijd op het wedstrijdblad worden ingevuld door de naam 
van de speler open te laten. 

- Wanneer een lokaalhouder een speler van de tegenpartij de toegang tot zijn 
lokaal ontzegt wint deze speler zijn partij met het maximum der 
manchepunten. Een speler die gerechtelijk de toegang tot het lokaal ontzegd is 
mag voor een wedstrijd in dat lokaal niet opgesteld worden. 

- Algemeen forfait voor de aanvang van de competitie: de ploeg wordt 
geschrapt uit de kalender. Een minnelijke schikking ten bedrage van € 150 zal 
voorgesteld worden voor administratie en kalenderkosten. De minnelijke 
schikking is overdraagbaar op de spelers van de betrokken ploeg. 

- Forfait van een ploeg voor de rest van het speeljaar: de ploeg verliest alle 
behaalde punten en wordt geschrapt uit de competitie. De rangschikking zal 
aangepast worden vanaf het begin van de competitie. Een minnelijke 
schikking ten bedrage van € 250 zal worden voorgesteld.  

- De minnelijke schikking is overdraagbaar op de spelers van de betrokken 
ploeg.         



   

- Alle voorgestelde minnelijke schikkingen moeten betaald worden aan de BNV 
binnen de 15 dagen na publicatie. 

- Een geschrapte ploeg bestaat het volgende seizoen niet meer. 
- De basisspelers van een geschrapte ploeg mogen niet meer opgesteld worden 

in de andere ploegen voor de rest van het seizoen. 
- Indien het gaat over een ploeg zonder basisspelers (bv een 2de ploeg) mogen 

de spelers die 1/3 van de wedstrijden hebben gespeeld niet meer in een andere 
ploeg deelnemen voor de rest van het seizoen. 

 

 
 
Punt 7.7.a. Schuld. 
BNV houdt de schulden van haar leden zelf bij. Een lid met BNV-schuld dat lid 
wordt van een ander verbond moet aan de BNV zijn/haar deel van de schulden 
betalen. Bij verzuim zal het lid door de BNV, na schriftelijke kennisgeving door 
het verbond en nadat het lid zich persoonlijk heeft kunnen verdedigen, geschorst 
worden tot na aanzuivering van de schuld. 
 
Punt 7.8. Verdeling van de punten: 
Punt 7.8.1. In ploegverband. 
- Twee gewonnen manches geven recht op één partijpunt. 
- De ploeg met de meeste partijpunten heeft recht op twee wedstrijdpunten. 
- Indien beide ploegen evenveel partijpunten hebben, hebben ze elk recht op één 

wedstrijdpunt. 
- Nadat alle wedstrijdpunten afgewerkt zijn wordt de rangschikking opgemaakt. 

De eerst geklasseerde uit de BNV-competitie wordt aanzien als nationaal 
kampioen van België, de tweede gerangschikte als tweede. 

- Bij gelijke stand voor de titel (punten, gewonnen wedstrijden en manches 
gelijk) wordt een testwedstrijd gespeeld na het beëindigen van de competitie 
op het eerstkomende B.K. Datum wordt bepaald door het BNV bestuur. 

- Bij gelijke stand voor het dalen wordt een testwedstrijd gespeeld na het 
beëindigen van de competitie op het eerstkomende B.K. Datum wordt bepaald 
door het BNV bestuur. 

- Testwedstrijden worden gespeeld onder toezicht Nationale wedstrijdleiders 
en/of BNV commissieleden. 

- Aan testwedstrijden mogen enkel spelers deelnemen die minstens 5 
wedstrijden hebben gespeeld in het seizoen. 

- In geval deze testwedstrijd gelijk eindigt wordt er een beslissende super belle 
gespeeld door 2 of 3 spelers die op het wedstrijdblad staan. Zij betwisten elk 
één manche en er wordt gespeeld naar 2 gewonnen manches. 



   

 
Punt 7.8.2. Ranking. 
Er wordt een ranking bijgehouden door de verantwoordelijke van de Nationale 
competitie. 
 
Punt 8.1. Stijgen en dalen. 
De laatst gerangschikte ploeg van de ere-afdeling daalt naar de eerste afdeling. 
De kampioen van de eerste afdeling stijgt naar de ere-afdeling. 
De kampioen van de tweede afdeling stijgt naar de eerste afdeling 
Het streefaantal clubs in de ere-afdeling is 14 indien mogelijk. 
 
Punt 8.2. Wegvallen van ploegen voor aanvang nieuwe competitie.  
Zo een ploeg wegvalt van een club die met meer dan één ploeg deelneemt is dit 
steeds de laagst gerangschikte. Indien men kan aantonen dat 80 % van de 
basisspelers uit de 1ste ploeg vertrekken kan men een uitzondering op deze regel 
aanvragen. 
 
Punt 8.3. Club die in ontbinding gaat.  
Indien een club in ontbinding gaat mag men het volgende seizoen slechts met 1/3 
van de aangesloten leden van vorig speeljaar aantreden in hetzelfde lokaal. 
 
Punt 9. Aanvraag voor leiding door Nationale wedstrijdleiders. 
Clubs kunnen voor bepaalde wedstrijden beroep doen op twee Nationale 
wedstrijdleiders. Tenminste 14 dagen voor de bedoelde datum moeten zij dan een 
aanvraag doen bij de verantwoordelijke van de BNV-competitie. 
 
Punt 10. Bevoegdheid van het verbond. 
- Alle beslissingen van het verbond zijn bindend voor alle leden en alle clubs. 
- Het verbond komt in principe nooit tussen in innerlijke aangelegenheden van 

de clubs, tenzij bij ernstige gevallen. 
- Het kan zich laten bijstaan door bijzondere comités, waarvan het de leden 

benoemt en de werking bepaalt. 
- De clubs kunnen te allen tijde voorstellen indienen. Het verbond zal zich 

hierover uitspreken op de eerstvolgende bestuursvergadering, of op een 
contactvergadering. 

- Het dagelijks bestuur neemt alleen een beslissing in geval van 
hoogdringendheid, zoals uitstel en nog vaststelbare feiten. Bij betwisting geldt 
het woord van de hoogste in rang. Het Bestuur zal in de eerstvolgende 
bestuursvergadering hierover stelling nemen. 

- Ontslagnemende leden zijn verplicht op straf van levenslange schorsing als 
verbonds- en bestuurslid hun volledige documentatie aan het bestuur over te 
maken. 

 
 
 
 
 
 



   

Punt 11. Plichten en rechten van bestuursleden. 
- Aangesloten leden die het verbond in het openbaar (actuele media) of per brief 

aanvallen of beledigen zullen geschorst worden. Het Bestuur zal de strafmaat 
bepalen. 

- Zwaardere sancties zullen uitgesproken worden voor handtastelijkheden. 
- Bestuursleden die hun verantwoordelijk te buiten gaan en zich als 

bestuursleden slecht gedragen kunnen bij bewezen feiten gestraft worden van 
4 tot 8 weken en bij herhaling geschorst worden als bestuurslid. 

- De bestuursleden hebben vrije toegang tot alle organisaties door een club 
ingericht. 

 
Punt 12. Klachten. 
Dient tijdens een wedstrijd een verantwoordelijke tussenbeide te komen door ter 
plaatse te gaan, dan wordt de verliezende partij de kilometervergoeding voor 
vrijwilligers per km heen en weer aangerekend plus een vaste 
vrijwilligersvergoeding. 
Het KBGB-bestuur is gemachtigd om disciplinaire sancties uit te vaardigen daar 
waar zij het zelf nodig acht. 
Klachten dienen schriftelijk gericht te worden aan KBGB (zie klachtenbundel). 
 
Punt 13. Kledij in de BNV-competitie. 
 
Is conform aan de KBGB aangelegenheden (zie Reglementenbundel KBGB 
pagina 28) 
 
Punt 14. Individueel kampioenschap BNV. 
Jaarlijks wordt er een individueel kampioenschap voor leden van de BNV 
ingericht. 
Het zal ingericht worden tijdens het BK. 
Er wordt gespeeld in KBGB kledij. Controle zal gebeuren tijdens het aanmelden. 
Iedereen dient zich dus persoonlijk te komen aanmelden aan de omroeptafel. 
De winnaar van de ere-afdeling zal mogen deelnemen aan de Trofee der 
Kampioenen. 
Verplichte inschrijving met 1 speler en 1 duo per ploeg. 
Indien een club zich niet inschrijft zal deze een minnelijke schikking voorgesteld 
worden die gelijk is aan de verplichte inschrijving maal 2. 
Leiden van wedstrijden na verlies: elke verliezer dient de volgende wedstrijd te 
leiden, eveneens bij verlies van een schiftingsfinale. Indien er zich geen 
wedstrijden aandienen binnen de 30 min vervalt dit punt. 
Bij het niet willen leiden van een wedstrijd na verlies loopt men een schorsing op 
van twee weken en een minnelijke schikking zal voorgesteld worden ten bedrage 
van € 50. 
 
 
 
 
 
 



   

Punt 15. Vergaderingen BNV. 
Bestuursvergadering: 
Zal gehouden worden wanneer nodig iedere maand na de vergadering van 
K.B.G.B met een minimum van elke 4 maanden. 
Indien het bestuur spelers of clubs uitnodigen op deze vergadering en deze 
onwettig afwezig zijn zal er een minnelijke schikking voorgesteld worden ten 
bedrage van € 50 en een schorsing van 2 weken.  
 
Bijkomende verklaring: 
De KBGB kan niet aansprakelijk worden gesteld voor alle gebeurlijke ongevallen 
en schade tijdens de competitie en alle andere BNV-inrichtingen. 
 

 
 

 
De raad van Bestuur KBGB 

 
 
 
 
 
 


