OVEREENKOMST TUSSEN DE V.B.L. EN DE K.B.O.V.
Tussen de ondergetekenden:
De Vlaamse Basketballiga (afkorting V.B.L.) vertegenwoordigd door zijn Raad van
Bestuur, waarvan de zetel gevestigd is te 1060 Brussel, P.H. Spaaklaan 27 bus 17
enerzijds en
De Koninklijke Bedrijfssportbond Oost-Vlaanderen-Afdeling Basketbal (afkorting
K.B.O.V.), waarvan de zetel gevestigd is te 9040 Gent, Dendermondsesteenweg 382
anderzijds
Artikel 1
De V.B.L. erkent de K.B.O.V. als groepering welke het inrichten van
basketbalwedstrijden tot doel heeft, uitsluitend voorbehouden aan zijn aangesloten
leden.
Evenwel mogen de aangesloten leden van de K.B.O.V. tevens lid zijn van de V.B.L.
en aldus het dubbele lidmaatschap bezitten, behoudens voorbehoud of afwijking
toegestaan door de Gemengde Commissie voorzien bij artikel 12 van deze
overeenkomst.
Artikel 2
De K.B.O.V. verbindt er zich toe de statuten, reglementen en spelregels van de V.B.L.
na te leven. De statuten van de K.B.O.V. mogen in geen geval in tegenstrijd zijn met
deze van de V.B.L. en door de ondertekening van onderhavige overeenkomst
verklaren de vertegenwoordigers van de K.B.O.V. zich verantwoordelijk voor de
toepassing ervan.
Artikel 3
Ten laatste op 30 juni van ieder jaar zal de K.B.O.V. haar clubbestand en kalender aan
het Provinciaal Comité Oost-Vlaanderen laten geworden. Deze gegevens zullen
opgenomen worden in het kalenderboekje dat jaarlijks door het Provinciaal Comité
Oost-Vlaanderen wordt uitgegeven.
Elke K.B.O.V.-club is statutair verplicht jaarlijks 10 kalenderboekjes af te nemen.
Artikel 4
Om de supplementaire administratieve onkosten teweeggebracht door de aansluiting
van de K.B.O.V. te dekken, zal de K.B.O.V. aan de V.B.L. een jaarlijkse bijdrage
betalen waarvan het bedrag jaarlijks door de Gemengde Commissie zal bepaald
worden. Deze bijdrage is onafhankelijk van de bijdragen welke door de K.B.O.V. aan
zijn leden of clubs wordt opgelegd.

Deze bijdrage bedraagt 50 euro. Beide partijen kunnen jaarlijks ten laatste op 30 april
een voorstel tot wijziging van deze bijdrage indienen. Elke wijziging dient
goedgekeurd te worden door de Gemengde Commissie.
Artikel 5
De K.B.O.V. zal autonoom de competities welke ze inricht beheren, de kalender
samenstellen en uitspraak doen betreffende alle incidenten of klachten
voortspruitende uit de door haar ingerichte competities. Met die bedoeling zal de
K.B.O.V. voorzien in de oprichting van:
- een administratief comité belast met de samenstelling van de kalender en het
inrichten van haar kampioenschap en beker.
- een eigen rechterlijke raad, verschillend van de bestaande rechtsbevoegdheid van de
V.B.L. Deze rechterlijke raad dient zijn taken uit te oefenen conform het Juridisch
Deel van het Huishoudelijk Reglement van de V.B.L.
Artikel 6
Ten einde de geest van het basketbal en van de spelregels door de F.I.B.A. te
eerbiedigen, zullen de wedstrijden, door de K.B.O.V. ingericht, enkel en alleen door
scheidsrechters door de V.B.L. erkend, geleid worden. Worden erkend, deze
scheidsrechters die slaagden in de proeven door de bevoegde instantie van de V.B.L.
afgenomen en tevens het schriftelijk bewijs van slagen hebben ontvangen.
De scheidsrechters worden aangeduid door een convocateur welke lid moet zijn van
het Departement Provinciale Scheidsrechters.
In geval van dubbele convocatie – V.B.L. en K.B.O.V. – primeert de convocatie van
de V.B.L.
Artikel 7
Vriendschappelijke wedstrijden tussen clubs aangesloten bij de V.B.L. en clubs
behorende tot de K.B.O.V. moeten voorafgaandelijk toegelaten worden door het
bevoegd comité van de V.B.L. Betreffende deze wedstrijden zullen de geschillen
allerhande door de instanties van de V.B.L. beslecht worden.
Artikel 8
Spelers met dubbele aansluiting – V.B.L. en K.B.O.V. – behoren in eerste instantie tot
de V.B.L. Elke speler welke zou weigeren voor zijn club van de V.B.L. te spelen zal
geschorst worden voor deelname aan wedstrijden van de K.B.O.V. na onderzoek van
zijn geval door de Gemengde Commissie. Op straf van verval zal de club, behorende
tot de V.B.L. zijn beroep op de Gemengde Commissie, via het Secretariaat-generaal,
moeten indienen ten laatste binnen de 30 dagen welke volgen op de gebeurtenis welke
de oorzaak vormt van het verzoek.

Artikel 9
In geen geval zullen spelers welke en bij de V.B.L. en bij de K.B.O.V. zijn
aangesloten hun diensten weigeren voor wedstrijden, tornooien, stages en
oefenstonden van vertegenwoordigende ploegen, ingericht door de bevoegde
instanties van de V.B.L.
Zij dienen zich verder te schikken naar de bepalingen van VCD 295 van het
Huishoudelijk Reglement van de V.B.L.
Artikel 10
De sancties getroffen door de bevoegde jurisdicties van de V.B.L. zullen van
rechtswege uitgebreid worden tot de K.B.O.V. Betreft het een lid met dubbele
aansluiting (art. 8) bekomt de sanctie kracht van wet bij het verschijnen in het
Officieel Orgaan van de V.B.L.
Artikel 11
De K.B.O.V. kan om uitbreiding tot de V.B.L. verzoeken van sancties getroffen door
de eigen rechtsbevoegdheden.
Het voorstel tot uitbreiding – vanaf een effectieve straf van 1 maand – zal via de
Gemengde Commissie geschieden, welke over ieder geval afzonderlijk zal beslissen.
Artikel 12
Ingevolge deze overeenkomst zal een Gemengde Commissie opgericht worden,
samengesteld uit 6 leden, paritair aangeduid, enerzijds door de Raad van Bestuur van
de V.B.L., anderzijds door de vertegenwoordigers van de K.B.O.V. Het
voorzitterschap zal waargenomen worden door een vertegenwoordiger van de V.B.L.;
het secretariaat zal waargenomen worden door een vertegenwoordiger van de
K.B.O.V.
De opdracht zal erin bestaan:
-Alle geschillen, van welke aard ook, gemeen aan de V.B.L. en aan de
K.B.O.V.beoordelen alsmede over alle gebeurtenissen niet voorzien in de tekst van
deze overeenkomst.
-Oordelen over alle geschillen tussen een club aangesloten bij de V.B.L. en een club
behorende tot de K.B.O.V.
-Oordelen over de houding van spelers behorende tot de V.B.L. die weigeren voor één
of andere club te spelen.
-Oordelen over de uitbreiding van de sancties getroffen door de bevoegde instanties
van de K.B.O.V.
-Oordelen in geval van beroep aangetekend door een lid van een K.B.O.V.-club tegen
sancties opgelegd door de eigen rechterlijke raad van de K.B.O.V.
De Gemengde Commissie staat zelf in voor de eventuele vervanging van de afwezige
vertegenwoordigers. De beslissingen zullen bij gewone meerderheid getroffen
worden. Bij staking van stemmen zal de stem van de voorzitter doorslaggevend zijn.

Artikel 13
De verplaatsingskosten van de leden van de Gemengde Commissie zullen door de
respectieve partijen welke ze vertegenwoordigen gedragen worden.
Artikel 14
Elk der contracterende partijen verbinden zich op hun eer deze overeenkomst naar de
geest en de letter te eerbiedigen. Zij zal stilzwijgend van jaar tot jaar vernieuwd
worden tenzij ze door één der partijen per aangetekend schrijven voor 31 mei wordt
opgezegd.
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