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HOOFDSTUK I 
ORGANISATIE EN BEHEER VAN DE BBSF. 

 
A. HET BESTUUR 
 
Art. 101 : Algemeen 
De controle en leiding van de BBSF berusten bij de Raad van Bestuur en het Directiecomité. 

 
B. DE RAAD VAN BESTUUR 
 
Art. 102 : Mandaten - Kiesuitvoeringsbepalingen  

a. De Raad van Bestuur is samengesteld uit maximum 21 mandatarissen. 
b. De leden van de Raad van Bestuur worden verkozen door de Algemene Vergadering. 
c. Er wordt 1 mandaat voorzien per provincie en 1 voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor zover er 

minstens één club in de provincie gevestigd is.  De zetel van de club is bepalend voor dit mandaat.   
d. De overige mandaten worden toegekend zonder rekening te houden met de provincie of het gewest, echter met 

een beperking van maximaal  4 per provincie/gewest. 
e. Ieder lid van de Algemene Vergadering heeft 1 stem. De stemming is geheim. 
f. Elke stemgerechtigde zal een kieslijst ontvangen die de naam, de club en de provincie of het gewest van al de 

kandidaten vermeld.  De kiezer zal zijn stem kunnen uitbrengen op meerdere kandidaten, mits in acht name van 
het maximum in te vullen mandaten per provincie/gewest. 

g. Het quorum om verkozen te zijn is 50% plus één stem van het aantal aanwezige of gevolmachtigde leden. 
h. In het geval dat, na de stemming, het aantal leden dat 50% +1 van de stemmen heeft gehaald, het aantal vacante 

plaatsen overschrijdt, zullen deze leden verkozen worden die de meeste stemmen hebben behaald, rekening 
houdende met het aantal vacante plaatsen.  

i. In het geval van gelijkheid van stemmen onder de kandidaten die 50% + 1 haalden,  zal een tweede stemronde 
worden gehouden waarbij slechts op een van hen kan worden gestemd. 
 

Art. 103 : Ambtstermijn 
De ambtstermijn voor de leden van de Raad van Bestuur bedraagt 4 jaar. 
 
Art. 104 : Voorwaarden voor de kandidaturen 

a. Elke kandidatuur voor de Raad van Bestuur moet per aangetekend schrijven worden verstuurd naar het 
secretariaat van de BBSF, t.a.v. de Secretaris-Generaal, samen met een motivatiebrief en een curriculum vitae. 

b. Om zich kandidaat te stellen als lid van de Raad van Bestuur moet men: 
1. De nationaliteit bezitten van een lidstaat van de Europese Gemeenschap en gedurende de laatste 3 jaar 

een wettelijke verblijfplaats hebben in België. 
2. Een grondige kennis van het Nederlands of het Frans hebben. 
3. Tenminste sinds 3 jaar als “L” lid bij de BBSF ingeschreven zijn. 
4. Ouder dan 21 jaar zijn. 
5. Een uittreksel uit het strafregister model II voorleggen. 

c. De controle van de voorwaarden voor kandidaatstelling gebeurt door het Directiecomité. 

Art. 105 : Beperking 
Er kunnen maximaal 3 leden van dezelfde club lid zijn van de Raad van Bestuur. 

 
Art. 106 : Vergaderingen van de Raad van Bestuur 
De secretaris-generaal roept de Raad van Bestuur bij elkaar: 

- Op initiatief van de voorzitter  
- In ieder geval voor elke algemene vergadering 
- Op verzoek van ten minste van vijf van zijn leden 

 
C. DE BESTUURDERS  
 
Art. 107 : Gedragswijze 

Een bestuurder dient zich te houden aan de reglementen van de BBSF. 
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Art. 108 : Ambtsbeëindiging 
a. De ambtsbeëindiging van de bestuurders wordt bepaald in artikel 14 van de statuten. 
b. Een bestuurder, die driemaal zonder verwittiging afwezig is geweest op de Raad van Bestuur en/of andere 

vergaderingen van comités/commissies waartoe hij behoort, wordt als ontslagnemend beschouwd.  Na 
bekrachtiging door de Raad van Bestuur, zal de voorzitter het betreffende lid hiervan in kennis stellen. 

D. HET DIRECTIECOMITE 
 
Art. 109 : Samenstelling – Benoemingen – Duur van het mandaat 

a. Het Directiecomité bestaat uit de volgende leden; de Voorzitter, de Nederlandstalige Ondervoorzitter, de 
Franstalige Ondervoorzitter, de Penningmeester en de Secretaris-Generaal. 

b. De voorzitter wordt verkozen door de algemene vergadering. 
c. De andere leden worden verkozen door de Raad van Bestuur. 
d. Het mandaat van de leden van het Directiecomité duurt 4 jaar.	  

Art. 110 : Algemene bevoegdheden 
a. Het Directiecomité is het centraal orgaan voor het bestuur van de BBSF. 
b. De comités en commissies  staan rechtstreeks onder de bevoegdheid van het Directiecomité.  Dit houdt in dat 

het Directiecomité het recht en de plicht heeft controle, toezicht en inspraak uit te oefenen op de activiteiten 
van de ondergeschikte comités en commissies.  

c. Een comité of een commissie kan de beslissingen van het Directiecomité niet wijzigen.   
d. Het Directiecomité kan een beslissing van de Geschillen- en -tuchtcomités en de Beroepscommissie niet 

herroepen.  
e. Het Directiecomité coördineert de activiteiten tussen de comités en de commissies. 
f. Het Directiecomité heeft ten allen tijde het recht commissies met bijzondere opdracht op te richten en hun taak, 

bevoegdheid, werkwijze en ambtstermijn te bepalen. 
g. Bijzondere opdrachten kunnen eveneens door het Directiecomité aan individuele personen gegeven worden. 
h. Het Directiecomité vertegenwoordigt het bestuur van de BBSF in alle betrekkingen die het dagelijks bestuur 

van de BBSF met zich brengen.  
i. Indien de plaats van voorzitter van een comité, van een commissie of een functie open komt kan het 

Directiecomité iemand aanstellen.  Op de eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur wordt de plaats 
opengesteld. 

j. Het Directiecomité is bevoegd over te gaan tot coöptatie van leden ter aanvulling van de comités en de 
commissies tot de eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur.  

k. Het Directiecomité is bevoegd een afvaardiging te sturen naar congressen en vergaderingen op internationaal 
niveau. 

Art. 111 : De voorzitter 
a. De Voorzitter heeft de algemene leiding van de BBSF en zorgt voor de naleving van de statuten en alle 

nationale en internationale reglementen en besluiten. 
b. Hij leidt de Algemene Vergadering, het Directiecomité en de Raad van Bestuur.  Hij stelt in samenwerking met 

de leden van het Directiecomité de dagorde op. 
c. De Voorzitter, of op zijn verzoek een ander, heeft het recht om vergaderingen die in verband met de BBSF 

worden gehouden bij te wonen en hij heeft daarin de plicht om desgevraagd advies uit te brengen. 
d. De Voorzitter controleert op regelmatige tijdstippen de boekhouding al dan niet in aanwezigheid van de leden-

controleurs. 
e. De Voorzitter kan de vergaderingen van de comités en commissies bijwonen, met uitzondering van deze van de 

Geschillen- en -tuchtcomités en de Beroepscommissie. 

Art. 112 : De ondervoorzitters 
a. De Ondervoorzitters zullen bij afwezigheid van de Voorzitter zijn functie waarnemen.  Zij hebben zolang de 

waarneming duurt alle rechten en plichten van de Voorzitter.  
b. De ondervoorzitters kunnen vergaderingen van de comités en commissies bijwonen. met uitzondering van deze 

van de Geschillen- en -tuchtcomités en de Beroepscommissie. 
c. De Ondervoorzitters zullen in hun taalgebied de Voorzitter vergezellen of vertegenwoordigen tijdens openbare 

plechtigheden of vergaderingen met officieel karakter. 

Art. 113 : De secretaris-generaal 
a. De Secretaris-Generaal is als eerste verantwoordelijk tegenover de BBSF voor de toepassing van de 

voorzieningen en de bepalingen van de statuten, van de reglementen en de besluiten. 
b. Hij leidt de correspondentie en de algemene administratie van de BBSF en wordt hierin bijgestaan door het 

secretariaat. 
c. Hij houdt de kopieën van verslagen van vergaderingen, lidmaatschappen, en homologatie documenten van 

bowlingcenters en van toernooien bij.  Hij bewaart de volledige dossiers omtrent geschillen, tucht en dergelijke. 
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d. Hij maakt de verslagen van de Raad van Bestuur en van de Algemene Vergadering op. 
e. Hij zorgt ervoor dat na afloop van de Algemene Vergaderingen de aanpassingen in de samenstelling van de 

Raad van Bestuur worden doorgegeven aan de griffie van de kamer van koophandel te Brussel. 
f. Hij volgt de administratieve en de sportieve boetes op 

Art. 114 : De penningmeester 
a. De Penningmeester is als eerste verantwoordelijk voor het beheer van de financiën van de BBSF. Dit omvat de 

boekhouding en aanwending ervan, alsook de algemene financiële administratie.  
b. Hij doet een regelmatige controle van de boekhoudkundige stukken, de inbreng in het boekhoudprogramma, de 

onkostenvergoedingen van de bestuurders en de gecoöpteerden en de bankrekeninguittreksels. 
c. Hij stelt jaarlijks het budget op in samenwerking met de voorzitters van de comités. 
d. Hij stelt de balans op die aan de Algemene Vergadering wordt voorgelegd. 
e. Hij schrijft een toelichting bij de balans. 
f. Hij woont de controle van de leden controleurs bij. 

E. ORGANEN 
 
Art. 115 : Comités - Commissies - Functies 

A. Comités 
 Rechtstreeks ondergeschikt aan het Directiecomité bestaan de volgende comités: 
• Het Sportcomité 
• Het Jeugdcomité 
• Het Technisch comité 
• Het Reglementencomité 
• Het Veteranencomité 
• Het Refereecomité 
• De Geschillen- en -tuchtcomités 
 De Raad van Bestuur verkiest de voorzitters van deze comités op de eerstvolgende Raad van Bestuur na de 

openstelling van de plaats.  
 Het mandaat van de voorzitters van de comités is 4 jaar. 
 De andere leden van de comités worden door de voorzitters, ter stemming, op de Raad van Bestuur voorgelegd.   
 Het mandaat van deze leden duurt 1 jaar.  
 De comités voeren hun opdracht uit volgens hun organisatienota en zoals verder in dit reglement beschreven. 
 De notulen van de vergaderingen, worden opgesteld in het Nederlands en in het Frans, en  binnen de 8 dagen 

aan het secretariaat overgemaakt. 
 De besluiten van de comités worden met meerderheid van de aanwezige leden aangenomen.  De stem van de 

voorzitter is beslissend ingeval van gelijkheid van stemmen. 
 Stemmen met volmacht is niet toegelaten. 

B. Commissies 
Rechtstreeks ondergeschikt aan het Directiecomité kunnen tijdelijke commissies worden opgericht. 
De taak van een commissie loopt tot de opdracht voltooid is of ingetrokken wordt.  
De benoeming en de herroeping van de leden van deze commissies vallen onder de bevoegdheid van het Directiecomité. 

C. Functies 
 De volgende functies zijn rechtstreeks ondergeschikt aan het Directiecomité 
• De topsportcoördinator 
• De medische adviseur   
• De PR verantwoordelijke 

 
 De Raad van Bestuur verkiest de meest geschikte kandidaten voor deze functies.  
 Het mandaat voor deze functies is 4 jaar. 
 De verantwoordelijken voor deze functies dienen aan het Directiecomité een beleidsnota voor te leggen welke 

de wijze formuleert waarop zij de toegewezen opdrachten zullen uit voeren. 

Art. 116 : Het Sportcomité 
Het Sportcomité is verantwoordelijk voor: 

a. Het inrichten en leiden van nationale en provinciale seniorenkampioenschappen. 
b. Het aanstellen van de verantwoordelijken voor de kampioenschappen. 
c. Het organiseren van de senioren interteamskampioenschappen en de Interteams Dames Trio’s. 
d. Het inrichten van de bekerwedstrijden en de beker Amand Colin. 



Uitgave 1 juni 2012  R.I.O. 

e. Het opstellen van de jaarlijkse nationale kalender, in samenspraak met alle betrokken comités en de 
topsportcoördinator. 

f. De controle van de bowlingspelreglementen hoofdstuk I in samenwerking met het refereecomité, de 
toernooireglementen met betrekking tot seniorenwedstrijden en de reglementen met betrekking tot de 
kampioenschappen. 

g. Het homologeren van en het toezicht op de seniorentoernooien.  
h. Het doorverwijzen van zaken naar het bevoegde Tucht- en Geschillencomité. 

Art. 117 : Het Jeugdcomité 
Het Jeugdcomité is verantwoordelijk voor: 

a. Het inrichten en leiden van nationale en regionale jeugdkampioenschappen. 
b. Het aanstellen van verantwoordelijken voor de kampioenschappen. 
c. Het organiseren van de jeugdinterteamskampioenschappen. 
d. Het opstellen van de nationale jeugdkalender, in samenspraak met alle betrokken comités.  Er wordt, in de mate 

van het mogelijke, rekening gehouden met: de schoolvakanties, de Europese kampioenschappen, de YET-tour, 
de Belgische jeugdkampioenschappen, de overbelasting van de jeugdspelers . 

e. De controle van de sportreglementen betreffende jeugdwedstrijden. 
f. Het homologeren van en het toezicht op de jeugdtoernooien. 
g. De controle van de attesten categorie II van de jeugdbegeleiders. 
h. Het doorverwijzen van zaken naar het bevoegde Tucht- en Geschillencomité.	  

Art. 118 : Het veteranencomité 
Het Veteranencomité is verantwoordelijk voor: 

a. Het inrichten en leiden van nationale en regionale veteranenkampioenschappen. 
b. Het aanstellen van de verantwoordelijken voor de kampioenschappen. 
c. Het organiseren van de veteraneninterteamskampioenschappen. 
d. Het opstellen van de nationale veteranenkalender, in samenspraak met alle betrokken comités. 
e. De controle van de sportreglementen betreffende veteranenwedstrijden. 
f. Het homologeren van en het toezicht op de veteranentoernooien. 
g. Het doorverwijzen van zaken naar het bevoegde Tucht- en Geschillencomité. 

Art. 119 : Het Technisch comité 
Het Technisch comité is verantwoordelijk voor: 

a. De jaarlijkse controle van de bowlingbanen, aanverwante uitrusting en het algemeen onderhoud ervan. 
b. De toekenning en het afleveren van homologatiecertificaten aan de centers die na controle conform bevonden 

worden met alle gestelde technische normen.  
c. Het uitbrengen van advies inzake de oliepatronen voor de kampioenschappen: 

 conform de categorie voorzien in het sportreglement; 
 in samenwerking met de bowlinguitbater. 

d. Controle van het oliepatroon bij de Belgische kampioenschappen. 
e. Controle van het oliepatroon bij de nationale competities 
f. De controle van de bowlingballen tijdens nationale evenementen. 
g. De controle van de bowlingballen van de nationale selectie. 
h. De homologatiecontrole van een 300 game tijdens nationale kampioenschappen en erkende toernooien. 
i. De controle en de aanpassing van het sportreglement hoofdstuk 2 betreffende de bowlinguitrusting. 
j. De vorming van “lane inspectors”. 
k. Het leveren van bijstand aan de bowlinguitbaters inzake de afstelling van hun machines. 

Art. 120 : De Tucht- en geschillencomités 
De bevoegdheid en werkwijze van de Nederlandstalige en Franstalige Tucht- en geschillencomités worden geregeld in 
het Tucht- en geschillenreglement van dit R.I.O. 
 
Art. 121 : Het Refereecomité 
Het Refereecomité is verantwoordelijk voor : 

a. De opleiding en evaluatie van de referees. 
b. Het aanduiden van de referees voor de kampioenschappen. 
c. Het toezicht op de naleving van de sportreglementen tijdens de kampioenschappen.  
d. Het lezen en opvolgen van rapporten van referees. 
e. Het opleggen van de administratieve en/of  sportieve sancties ingevolge inbreuken tijdens kampioenschappen. 
f. Het doorverwijzen van tuchtzaken of andere geschillen naar het Sport-,Jeugd- of  Veteranencomité. 
g. De controle van de bowlingspelreglementen hoofdstuk I in samenwerking met het sportcomité 

 
Art. 122 : Het Reglementencomité 
Het Reglementencomité is verantwoordelijk voor : 
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a. De permanente controle van de statuten, het R.I.O. en het sportreglement.   
b. Het nazien van de voorstellen uitgaande van verschillende comités met betrekking tot voornoemde reglementen 

en desgevallend het aanpassen van deze reglementen op basis van deze voorstellen. 

Art. 123 : De pr-verantwoordelijke 
De pr-verantwoordelijke staat in voor de promotie van de bowlingsport in België, de contacten met de media en het 
aantrekken van sponsoring. 
Zijn kandidatuur gaat samen met het opstellen van een actieplan. 
 
Art. 124 : De topsportcoördinator 
De Topsportcoördinator is verantwoordelijk voor  

a. Het opstellen van zijn beleidsnota die voorgelegd wordt aan de Raad van Bestuur. 
b. Het uitwerken en het  inrichten van opleidingsprogramma’s. 
c. De trainingen van de nationale jeugd- en senioren selecties. 
d. De voorstelling van teamcoaches en begeleiders aan de Raad van Bestuur tot coöptatie. 
e. De begeleiding van de teamcoaches. 
f. Het opstellen van de doelstellingen en de trainingsprogramma’s. 
g. De voorstelling van de nationale selecties. 
h. Controle op het sportreglement betreffende de opleidingen en de nationale teams 

 
Art. 125 : De medisch adviseur 
De medische adviseur houdt toezicht op, informeert en begeleidt de atleten op fysisch vlak bij de beoefening van de 
bowlingsport. 

 
Art. 126 : Onverenigbaarheden 
Zijn niet verenigbaar: 

a. Lid van het Directiecomité en voorzitter van een comité of commissie  
b. De onverenigbaarheden voorzien in het Geschillen- en Tuchtreglement. 

 
F. ADMINISTRATIE – INSCHRIJVINGSMODALITEITEN 
 
Art. 127 : De inschrijvingsprocedure 
Jaarlijks, voor de aanvang van het nieuwe seizoen worden de formulieren  “Aanvraag tot inschrijving voor het volgende 
seizoen” aan de clubs verzonden. 
Alle clubs zijn gehouden zich dienaangaande te schikken naar de richtlijnen van de BBSF.  

 
Art. 128 : De inschrijvingskosten – bedragen – schulden 
a. Inschrijvingskosten worden aangerekend voor: 

 De inschrijving van de club. 
 De inschrijving per ploeg voor deelname aan de interteamskampioenschappen. 
 De inschrijving van de bestuursleden. 
 De inschrijving van de clubleden. 

b. Bedragen: 
 Het Directiecomité stelt jaarlijks de bedragen voor de inschrijvingskosten vast. 
 Na bekrachtiging door de Raad van Bestuur, doet het Directiecomité hiervan mededeling aan de clubs voor de 

datum van de inschrijvingen. 
c. Schulden: 

 Achterstallige schulden dienen eveneens door de clubbesturen tijdens de inschrijvingsformaliteiten te worden 
vereffend.  Clubs die in gebreke blijven tegen deze regel zullen niet ingeschreven worden. 

 Ten overstaan van derden wordt verwezen naar de verkoopsvoorwaarden op de keerzijde van de factuur. 
 
G. ADMINISTRATIEVE INBREUKEN 
 
Art. 129 : Bepaling 
Onder administratieve sancties worden verstaan: 

a. Het aan een club in rekening brengen van kosten naar aanleiding van een administratief verzuim zoals hierna 
bedoeld.  

b. Het opleggen van een geldboete aan een persoon of club zoals hierna bedoeld.	  

Art. 130 : Administratieve overtredingen 
De hieronder volgende opsomming heeft geen beperkend karakter. 
Worden als administratieve overtredingen beschouwd: 
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a. Het niet of laattijdig voldoen van verschuldigde fondsen. 
b. Het niet of laattijdig indienen van in te zenden officiële formulieren.  
c. Het niet juist invullen van de wedstrijdformulieren. 
d. Het laten deelnemen aan wedstrijden van een daartoe niet gerechtigde speler. 
e. Het niet tijdig mededelen van de uitslagen van de interteamswedstrijden en bekerwedstrijden. 
f. Het gebruiken van niet voorgeschreven inschrijvingsformulieren.  
g. Het onvoldoende frankeren van poststukken. 
h. Het niet aanwezig zijn op de jaarlijkse Algemene Vergadering . 
i. Het zonder opgave van een geldige reden, niet of laattijdig verschijnen op een BBSF kampioenschap. 
j. Het niet willen of kunnen voorleggen van de lidkaart door een speler aan de afgevaardigde van de BBSF. 
k. Het voorleggen van een lidkaart die niet volledig in regel is met de voorschriften 
l. Onheus of onbehoorlijk optreden, zonder dat er sprake is van een tuchtinbreuk. 

Art. 131 : Bedragen voor administratieve overtredingen 
De Raad van Bestuur stelt jaarlijks de bedragen van de administratieve overtredingen vast en doet hiervan mededeling 
aan de clubs voor de aanvang van het nieuwe seizoen.  
 
H. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 
 
Art. 132 : Amendementen 

a. Voorstellen tot wijziging van de statuten moeten schriftelijk bij het Directiecomité worden ingediend, tenminste 
2 maanden voor de dag van de Algemene Vergadering.  
Deze voorstellen zullen tenminste 3 weken voor de Algemene Vergadering ter kennis gebracht worden van de 
leden. 

b. Voorstellen tot wijziging van dit R.I.O. kunnen steeds schriftelijk bij het Reglementencomité worden 
ingediend. 

c. Wijzigingen van dit R.I.O. treden slechts in voege na goedkeuring door de Raad van Bestuur. 
d. Het Reglementencomité mag wijzigingen aan het R.I.O. aanbrengen met betrekking tot de bladschikking, het 

hernummeren, de spelling, enz. in zoverre dat er geen wijzigingen aan de inhoud worden aangebracht. 
 
Art. 133 : Briefwisseling 
De briefwisseling tussen het bestuur van de BBSF en de clubs gebeurt in de taal die de clubs zelf hebben gekozen bij 
hun inschrijving bij het begin van het seizoen. 
 
Art. 134 : Kennisname – Beslissingsrecht - Betwisting 

a. Elk lid van de BBSF wordt geacht de Statuten, het Reglement van Inwendige Orde (R.I.O.), de 
Sportreglementen alsmede andere BBSF besluiten en officiële mededelingen te kennen. 

b. In alle gevallen niet voorzien in de Statuten en in dit R.I.O. neemt het Directiecomité een beslissing. 
c. Ingeval van betwisting met betrekking tot de interpretatie van de huidige reglementen, zal het 

Reglementencomité advies uitbrengen. 

Art. 135 : Archieven 
a. De registers betreffende de boekhouding worden 10 jaar bewaard. 
b. De boekhoudingbescheiden worden op de zetel van de BBSF bewaard. 
c. De “Dagboeken” worden gedurende 5 jaar bewaard, het lopende jaar niet inbegrepen. 
d. De archieven zijn eigendom van de BBSF en niemand mag zich deze toe-eigenen. 


