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Administratieve richtlijnen. 

1. AANSLUITINGEN 

Elke speler dient in het bezit te zijn van een door de clubsecretaris en hemzelf volledig 
ingevulde aansluitingskaart (2 gedeelten). De volledig ingevulde kaart (ondertekend door het 
lid en de clubsecretaris) moet vóór de eerste wedstrijd waaraan betrokken speler deelneemt 
per post opgestuurd worden naar de secretaris van de Afdeling Basketbal, dhr Bart De Rocker. 
Deze stuurt dan 1 gedeelte (per post) terug naar de club en plaatst het nieuwe lid op de 
aansluitingslijst van de club. Telkens er een nieuw lid bijkomt ontvangt de clubsecretaris (via e-
mail) een nieuwe aansluitingslijst. Deze aansluitingslijsten gaan eveneens naar FROS (voor 
de verzekering van de speler), naar de competitieleider (voor controle van de wedstrijdbladen 
en verschijnen op de web-site www.kbov-basket.be 

Een club kan steeds blanco aansluitingskaarten aanvragen bij de competitieverantwoordelijke 
van KBOV-Afd. Basketbal (competitie@kbov-basket.be) 

Het opstellen van een niet-aangesloten speler leidt tot een forfait voor de club welke in 
overtreding is. Naast de gewone boete voor administratief forfait van 20,55 euro (CD 274) 
wordt tevens de boete voorzien in het huishoudelijke reglement van Basketbal Vlaanderen 
(BVL) t.b.v. 54,80 euro (CD 287) aangerekend. 

2. MEDISCHE ATTESTEN   

Elke speler dient in het bezit te zijn van een geldig medisch attest. De scheidsrechters hebben 
opdracht om voor aanvang van de wedstrijd de aansluitingskaarten en medische attesten te 
controleren. Deze moeten dus steeds voorgelegd kunnen worden. 

Het ontbreken van een geldig medisch attest leidt tot een forfait voor de in overtreding zijnde 
club; de statutaire boetes (zie punt 1) zijn hier eveneens van toepassing. 

Het ontbreken van een geldig medisch attest kan verder zeer zware gevolgen hebben bij een 
sportongeval van een speler welke over geen geldig medisch attest beschikt. De verzekering 
komt in dat geval immers niet tussen en de clubsecretaris kan persoonlijk aansprakelijk 
gesteld worden voor alle kosten verbonden aan het dossier. 

3. MEEDELEN UITSLAGEN 

De thuisclub is verantwoordelijk voor het inbrengen van de uitslag op de uitslagen module van 
de KBOV web-site; dit dient te gebeuren aan de hand van de door de secretaris of webmaster 
toegekende inlogcode. 
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Het inbrengen van de uitslag dient zo vlug mogelijk na het einde van de wedstrijd te gebeuren; 
indien de uitslag aan het einde van de speelweek (vrijdagavond) niet ingebracht is wordt de 
statutaire boete zoals voorzien in TTB Basketbal Vlaanderen CD 267 ten bedrage van 6,85 
euro aangerekend. 

4. INSTUREN WEDSTRIJDBLADEN 

Het witte wedstrijdblad dient door de thuisclub opgestuurd te worden naar volgend adres: 

VAN RYSSEL Marc 
Adolf Baeyensstraat 222 - bus 201 

9040 ST-AMANDSBERG 

Wedstrijdbladen van wedstrijden welke op maandag en dinsdag gespeeld worden dienen ten 
allerlaatste de vrijdag van dezelfde week binnen te zijn op het hierboven vermelde adres; voor 
wedstrijden gespeeld op donderdagavond is de limiet de dinsdag van de daarop volgende 
week. 

Indien het wedstrijdblad niet tijdig binnen is wordt de statutaire boete (TTB Basketbal 
Vlaanderen CD 248) t.b.v. 6,85 euro aangerekend. De clubsecretaris ontvangt dan tevens een 
e-mail met vermelding van de overtreding. Tevens wordt vermeld dat indien het wedstrijdblad 
15 dagen na datum van de wedstrijd niet binnen is er zonder verder verwittiging een forfait 
uitslag (met bijhorende boete) ten laste van de thuisclub wordt ingeschreven.  

5. KALENDERWIJZIGINGEN 

Een kalenderwijziging dient ten laatste 10 dagen voor de wedstrijddag via e-mail meegedeeld 
te worden aan de competitieleider (competitie@kbov-basket.be). De nieuwe datum, uur of zaal 
dient vermeld te worden en tevens dient het akkoord van de tegenstrever bijgevoegd te 
worden. 

Voor elke kalenderwijziging wordt de in TTB Basketbal Vlaanderen CD 260 voorziene kost van 
13,70 euro aangerekend. Het bestuur van KBOV-Afd. Basketbal kan indien dit verantwoord is 
daarop een vrijstelling toestaan (bijv. in geval van overmacht op uitstel wegens 
weersomstandigheden). 
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6. FORFAITS 

Forfait gegeven door: THUISCLUB BEZOEKERS 

  1. Forfait meer dan 72u voor aanvang wedstrijd (CD 276) 
 Boete € 20,55 € 20,55 
 Vergoeding tegenstrever  - € 34,25 
 Forfait in heenronde   Terugronde op verplaatsing (*) 
 Forfait in terugronde    4 auto's à 0,30 euro/km 

  2. Forfait minder dan 72u voor aanvang wedstrijd (CD 274) 
 Boete  € 20,55 € 20,55 
 Vergoeding tegenstrever  € 34,25 € 68,49 
 Forfait in heenronde   Terugronde op verplaatsing (*) 
 Forfait in terugronde    4 auto's à 0,30 euro/km  

 3. Forfait ter plaatse (CD 274)    
 Boete  € 20,55 € 20,55 
 Vergoeding tegenstrever  € 34,25 € 68,49 
 Scheidsrechterskosten   -   terugbetalen aan thuisclub  
 Verplaatsingskosten  
    heenronde  4 auto's à 0,30 euro/km Terugronde op verplaatsing (*) 
    terugronde  4 auto's à 0,30 euro/km  4 auto's à 0,30 euro/km 

  (*)  De thuisclub kan vragen om de terugwedstrijd eveneens thuis te spelen. De aanvraag 
dient ten laatste 21 dagen na de forfait datum binnen te zijn bij het organisatiecomité. De 
terugwedstrijd moet verplicht in de in de kalender voorziene speelweek van de 
terugwedstrijd gepland worden. 

7. JURIDISCHE DOSSIERS 

Voor elke uitsluiting wordt door beide scheidsrechters een verslag opgemaakt en doorgestuurd 
naar de secretaris van de KBOV-Rechterlijke Raad. Indien een speler op een wedstrijd 2 
technische fouten of 2 onsportieve fouten of 1 technische en 1 onsportieve fout krijgt is hij 
uitgesloten van verdere deelname aan de wedstrijd en dient hij de zaal te verlaten. 
Op het wedstrijdblad wordt in de nog blanco vakjes van de fouten “GD” bijgeschreven. 
De scheidsrechters dienen in dergelijk geval geen verslag naar de rechterlijke raad op te 
sturen en er zijn dan ook geen kosten. 

Ongeacht de uitspraak van de Rechterlijke Raad wordt voor elke juridisch dossier de in de 
TTB Basketbal Vlaanderen JD 490 voorziene kosten t.b.v. 102,74 euro aangerekend. 

Alg.Opm.: De in dit document vermelde bedragen zijn op basis van de Tabel van Tarieven en Boetes (TTB) 
  geldig vanaf 01/01/2021 van Basketbal Vlaanderen. Deze bedragen zullen automatisch worden 
  aangepast bij nieuwere versies van deze TTB.
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