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REGLEMENT VOOR AANSLUITINGEN EN MUTATIES.
Het doel van het in de hierna volgende artikels vastgelegde reglement is tweeledig:
1. Het beletten van dubbele aansluitingen.
2. Het voorkomen van betwistingen bij mutatie van een reeds aangesloten lid van een
K.B.O.V. -club naar een andere K.B.O.V. -club.
Het hierna volgende reglement vervangt integraal het vorige "Reglement voor
aansluitingen en overgangen" welk in mei 1994 werd ingevoerd. Het is opgesteld naar
analogie met het nieuwe mutatiereglement van de Koninklijke Belgische
Basketbalbond. Het nieuwe reglement is met onmiddellijke ingang van kracht.
Art. 1. Een persoon wordt als aangesloten bij een K.B.O.V. -club beschouwd op de dag dat de
witte aansluitingskaart op het secretariaat toekomt. Bij betwisting zal de poststempel als
officiële dag van aansluiting gelden. De eerste binnengekomen witte aansluitingskaart
wordt als de definitieve beschouwd ; alle kaarten welke daarna naar het secretariaat
worden opgezonden zullen door de secretaris met de nodige uitleg naar de club worden
teruggestuurd. Het vermelden van een persoon op een ledenlijst alleen wordt dus niet
als een aansluiting beschouwd. Het nieuw aangesloten lid is speelgerechtigd vanaf de
eerstvolgende dag na ontvangst van de witte kaart op het secretariaat.
Art. 2. Geen enkel lid kan gedurende hetzelfde seizoen voor meer dan één K.B.O.V. -club
uitkomen. Deze bepaling geldt voor zowel kampioenschap- als bekerwedstrijden.
Art. 3. Een lid welk van een K.B.O.V.-club naar een andere K.B.O.V.-club wil muteren dient dit
te doen via het officiële mutatiedocument (model in bijlage). Dit document moet, volledig
ingevuld en ondertekend, door de secretaris van de club waar het lid wil aansluiten
tussen 1 mei en 15 juni opgestuurd worden naar de secretaris van de Afdeling
Basketbal ; na ontvangst zal deze een kopie ter info doorsturen naar de secretaris van
de club welke het lid wil verlaten. Samen met het mutatiedocument dient verplicht een
volledig ingevulde en ondertekende witte aansluitingskaart naar het secretariaat te
worden opgezonden.
Art. 4. Na 15 juni kan een lid nog enkel van club veranderen indien hij door de club welke hij
wil verlaten van de ledenlijst geschrapt wordt. Alle clubs dienen tegen uiterlijk 10 juli hun
aansluitingslijsten (bestuurs- en ledenlijsten) naar het secretariaat op te sturen. Leden
welke via de bepalingen van artikel 3 hun mutatie hebben bekomen moeten op de
ledenlijst van hun nieuwe club vermeld staan.
Art. 5. Een lid welk geen mutatie heeft aangevraagd binnen de voorziene periode maar door
de club waar hij aangesloten was van de ledenlijst is geschrapt kan vanaf 1 augustus
opnieuw aansluiten bij een club van zijn keuze volgens de bepalingen van artikel 1.
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Art. 6. Leden aangesloten bij een club welke voor aanvang van de eerste officiële wedstrijd
(competitie of beker) algemeen forfait geeft, krijgen automatisch een overgang naar een
andere club van keuze. In dit geval zijn de bepalingen zoals vermeld in artikel 1 van
kracht. Indien de inactieve club na één jaar zijn activiteiten herneemt zijn alle leden
automatisch weer bij deze club aangesloten. Een mutatie kan dan enkel nog gebeuren
zoals vermeld in de bepalingen van artikels 3 of 5.
Art. 7. Een lid van een ontslag nemende club welke nog bondsschulden heeft zal pas opnieuw
bij een K.B.O.V. -club kunnen aansluiten na vereffening van zijn evenredig deel van de
schulden van de ontslag nemende club. Als verdeelsleutel wordt het totale bedrag van
de schuld genomen en gedeeld door het aantal actieve leden zoals vermeld op de
ledenlijst.
Art. 8. Voor elke mutatie zal de nieuwe club een bedrag van 5,00 Euro administratiekosten
aangerekend worden.

