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Organiek reglement
Art. 1. Door het K.B.O.V. werd op maandag 17 juni 1974 een stichtingsvergadering K.B.O.V.Afdeling basketbal belegd, waarop door de aanwezigen beslist werd tot de oprichting
van een gewestelijk korporatief basketbalkampioenschap.
Art. 2. Tot dit kampioenschap worden toegelaten, alle regelmatig aangesloten clubs,
opgericht in de schoot van firma's, maatschappijen, openbare besturen,
vennootschappen, verenigingen, enz.
Art. 3. De organisatie der wedstrijden gebeurt door de Afdeling Basketbal van de K.B.O.V..
Alle wedstrijden worden verplicht in zaal gespeeld. Het aanvangsuur ligt ten vroegste
om 20:00u en ten laatste om 21:20u en dit op weekdagen (van maandag- tot en met
vrijdagavond), uitgezonderd officiële feestdagen. Er dient door de clubs gestreefd te
worden naar 20:20u als aanvangsuur van de wedstrijden. Uitzonderingen op het
aanvangsuur kunnen enkel aanvaard worden na voorlegging van een attest van de
zaaluitbating én goedkeuring door een meerderheid van stemmen op de Algemene
Vergadering.
Art. 4. Alle wedstrijden worden geleid door scheidsrechters van Basketbal Vlaanderen (BVL).
De scheidsrechtersvergoedingen van de wedstrijden van de K.B.O.V. zijn gelijk aan de
vergoedingen voor provinciale seniorwedstrijden heren van Basketbal Vlaanderen
(BVL).
Art. 5. Het bestuur van de Afdeling Basketbal zal bestaan uit ten minste vier personen;
maximum twee leden per aangesloten club zijn toegelaten.
Art. 6. Het bestuur van de Afdeling Basketbal zal omvatten: voorzitter, ondervoorzitter,
secretaris, penningmeester en leden.
Art. 7. Het Provinciaal Comité Oost-Vlaanderen van Basketbal Vlaanderen (BVL) zal van elke
zitting van de Afdeling Basketbal van de K.B.O.V. verwittigd worden. Een
afgevaardigde van het PC Oost-Vlaanderen en/of van de Parlementaire Groep hebben
recht op permanente zitting in het comité.
Art. 8. Jaarlijks zal een “Algemene Vergadering” worden belegd, waarvoor alle clubs
schriftelijk worden uitgenodigd. Deze “Algemene Vergadering” is verplichtend voor alle
aangesloten clubs, d.w.z. zij moeten aanwezig zijn via een gevolmachtigd
afgevaardigde. De “Algemene Vergadering” zal steeds plaats hebben gedurende de
maand mei, na afloop van competitie en beker.
Art. 9. Een comitélid wordt verkozen voor een termijn van vijf jaar. Jaarlijks moet er wel
minstens één comitélid uittredend en herkiesbaar zijn. Wanneer een uittredend
comitélid zich opnieuw kandidaat stelt, en geen andere kandidaat zicht voorstelt, is er
geen stemming noodzakelijk en wordt het uittredend bestuurslid ambtshalve opnieuw
aangesteld.
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Art. 10. Elke club kan vrij spelers aansluiten. Daarbij mogen alle spelers die actief zijn in de
provinciale reeksen van Basketbal Vlaanderen (BVL) plus een maximum van twee (2)
spelers uit de landelijke reeksen van Basketbal Vlaanderen (BVL) worden
aangesloten. Voor het bepalen van de kwalificatie geldt de lijst van gekwalificeerde
spelers volgens CD 253 van Basketbal Vlaanderen (BVL). Spelers die actief zijn in de
nationale reeksen van de K.B.B.B. mogen niet deelnemen aan de KBOV competitie.
Iedere aansluiting geldt voor de duur van het volledige seizoen.
Art. 11. Afhankelijk van de competitieformule zal het comité jaarlijks beslissen welke de
uiterste aansluitingsdatum voor nieuwe spelers is, deze zal principieel rond 15 maart
liggen bij een reguliere competitie (met 13 of 14 ploegen per reeks), zonder play offs.
Art. 12. Door de clubs voorgestelde wijzigingen aan de gepubliceerde kalender dienen 10
kalenderdagen voor datum op het secretariaat toe te komen. De aanvraag dient het
schriftelijk akkoord van de tegenstander te bevatten.
Art. 13. Indien beide clubs geen nieuwe datum overeenkomen zal het comité zelf een datum
bepalen waarop moet gespeeld worden. Tegen deze datum is geen verhaal meer
mogelijk.
Art. 14. Voorstellen tot wijzigingen van dit “Organiek Reglement” dienen schriftelijk ingediend
te worden op het secretariaat, uiterlijk tien dagen voor de “Algemene Vergadering” van
de Afdeling Basketbal. De bekrachtiging zal gebeuren bij eenvoudige meerderheid
door stemming op de “Algemene Vergadering”.
Art. 15. Een lid van een ontslag nemende club welke zijn financiële verplichtingen niet voldaan
heeft kan slechts opnieuw aansluiten na vereffening van zijn gedeelte van de schuld
(totale schuld gedeeld door aantal leden).
Art. 16. Alle bij de Afdeling Basketbal van de K.B.O.V. aangesloten clubs verbinden zich ertoe
kennis te hebben genomen van de statuten van de Basketbal Vlaanderen (BVL) en de
K.B.O.V., de speciale conventie Basketbal Vlaanderen (BVL) / K.B.O.V., dit Organiek
Reglement en het Reglement voor Aansluitingen en Mutaties en deze te zullen
eerbiedigen. Niet voorziene gevallen worden in eerste instantie door de Afdeling
Basketbal van de K.B.O.V. behandeld.
Art. 17. Bij ontbinding van de Afdeling Basketbal zullen alle financiële middelen die de afdeling
in zijn bezit heeft, na betaling van alle schulden, verdeeld worden over de
aangesloten, schuldenvrije, clubs a rato van het aantal aangesloten ploegen.
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