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HOOFDSTUK II 
CLUBS – LICENTIES – FUSIE – OVERGANG 

 
A. EFFECTIEVE BOWLINGCLUBS 

 
Art. 201 : Seniorenclubs  

a. Een seniorenclub wordt als dusdanig door de BBSF erkend mits toepassing van de voorziene bepalingen en na 
ontvangst van de verplichte inschrijvingsformulieren op het secretariaat. 

b. Een seniorenclub beheert haar leden. 
c. Een seniorenclub gaat de verbintenis aan deel te nemen aan het Interteamskampioenschap en de 

bekerwedstrijden alsook haar leden aan te sporen om aan de andere kampioenschappen van de BBSF deel te 
nemen. 

d. Alle bestuursleden van een seniorenclub moeten aangesloten zijn met een L-licentie. 

Art. 202 : Jeugdclubs 
a. Een jeugdclub wordt als dusdanig door de BBSF erkend mits toepassing van de voorziene bepalingen en na 

ontvangst van de verplichte inschrijvingsformulieren op het secretariaat. 
b. Een jeugdclub beheert haar jeugdleden. 
c. Een jeugdclub wordt bestuurd door meerderjarigen.  Alle bestuursleden van een jeugdclub moeten aangesloten 

zijn met een L-licentie  bij een senioren- of  jeugdclub.  In dit laatste geval mogen zij niet deelnemen aan 
officiële wedstrijden.   

d. De bestuurders van een jeugdclub zullen bij de inschrijving steeds een uittreksel uit het strafregister model II 
voorleggen. 

e. Een jeugdclub gaat de verbintenis aan deel te nemen aan het nationale “Intercity “. 
f. Een jeugdclub zal haar aangesloten jeugdspelers aansporen deel te nemen aan de andere door de BBSF 

ingerichte jeugdkampioenschappen. 
 
Art. 203 : Geconfedereerde club  

a. Een geconfedereerde club kan door de BBSF erkend worden na ontvangst van de verplichte 
inschrijvingsformulieren op het secretariaat. 

b. Een geconfedereerde club beheert haar leden. 
c. Haar leden nemen deel aan de door hen ingerichte wedstrijden.    
d. Het Directiecomité is gemachtigd om met deze clubs een overeenkomst te sluiten. 

Art. 204 : Gehandicaptenclub 
a. Een gehandicaptenclub wordt als dusdanig door de BBSF erkend  na ontvangst van de verplichte 

inschrijvingsformulieren op het secretariaat. 
b. Een gehandicapten club beheert haar leden. 
c. Haar leden nemen deel aan de door hen ingerichte wedstrijden. 
d. Het Directiecomité is gemachtigd om met deze clubs een overeenkomst te sluiten. 

B. HET BEHEER VAN DE EFFECTIEVE CLUBS 
 

Art. 205 : Bestuur 
a. Het bestuur van een club bestaat uit vier (4) verschillende meerderjarige personen:  de voorzitter, de secretaris, 

de penningmeester en de sportleider die in het bezit zijn van een L-licentie.  
b. De samenstelling en elke wijziging van het bestuur van een club moet onmiddellijk met het voorziene formulier 

aan het secretariaat van de BBSF, t.a.v. de Secretaris-Generaal, worden medegedeeld. 

Art. 206 : Algemene vergadering 
a. De Algemene Vergadering van de club moet gehouden worden voor 15 mei van het lopend seizoen. Voor 

situaties die wettelijk of statutair een verplicht procentuele aanwezigheid en/of een andere meerderheid dan een 
éénvoudige meerderheid vereisen, is het verplicht de Algemene Vergadering te houden voor 2 mei. 

b. De dagorde dient minstens volgende punten te bevatten: 
 Financieel verslag. 
 De hoogte van de bijdragen. 
 Bepaling van het aantal interteamsploegen voor het volgend seizoen. 
 Bepalen van het bowlingcenter voor deelname aan het Interteamskampioenschap voor het volgend 

seizoen. 
c. De aangesloten jeugdspelers (minder dan 18 jaar oud) zijn gerechtigd aan de Algemene Vergadering van de 

club deel te nemen indien zij vergezeld zijn van één van de ouders of een voogd.  Zij uiten zich en brengen hun 
stem uit via de stem van de aanwezige ouder of voogd. 
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d. Het verslag van de Algemene Vergadering moet binnen de 8 dagen overgemaakt worden aan het secretariaat 
van de BBSF. 

 
Art. 207 : Benaming van een club 

a. Geen enkele club mag de naam dragen van een andere reeds aangesloten club. 
b. De BBSF verwerpt verder alle verantwoordelijkheid voor het gebruik van gedeponeerde merken en 

handelsnamen als clubbenaming. 
c. Verandering van de clubbenaming onder hetzelfde stamnummer voor het volgend seizoen is toegelaten tot 1 

juni.  Het BBSF secretariaat dient hiervan in kennis te worden gesteld voor deze datum. 

Art. 208 : Aansluiting van een club 
a. De aansluiting van een seniorenclub wordt slechts aanvaard als zij over minstens 10 L-licentieleden beschikt 

die in regel zijn met hun bijdrage aan de BBSF.   
b. Elke club die zich wenst aan te sluiten, dient een geschreven aanvraag aan het secretariaat van de BBSF, t.a.v. 

de Secretaris-generaal, te richten.  Deze aanvraag moet  vergezeld zijn van:  
 1 exemplaar van haar statuten en/of van haar R.I.O. 
 1 exemplaar van de samenstelling van het bestuur met het adres van de bestuursleden.  
 De namenlijst van de leden. 
 De naam en het adres van het “home” bowlingcenter. 

c. Volgende clausules zullen in de statuten van de club ingelast worden: 
 Alle voorwaarden  die tegenstrijdig zouden zijn met de Statuten en het Reglement van Inwendige Orde 

van de BBSF worden als nietig en onbestaande beschouwd. 
 Ingeval van ontbinding zal het kredietsaldo, na betaling van alle schulden van de club, gestort worden 

aan liefdadige werken.  
 Het bestuur van de club verbindt er zich toe de Statuten en de R.I.O. van de BBSF  

te eerbiedigen. 
d. De officiële erkenning van de aansluiting van een nieuwe club wordt effectief op datum van 1 juni. 

 
Art. 209 : Vrijwillige ontbindingen van een club 

a. Tot vrijwillige ontbinding kan slechts worden besloten indien 2/3 van de effectieve (aangesloten bij BBSF) 
leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Wordt dit getal niet bereikt dan kan een tweede vergadering worden 
bijeengeroepen, zoals door de statuten is bepaald, en waarop deze vergadering een geldig besluit zal kunnen 
nemen, ongeacht het aantal aanwezigen. Deze tweede vergadering mag niet binnen de 15 kalenderdagen 
volgend op de eerste vergadering worden gehouden. Zij moet in ieder geval voor 19 mei worden gehouden. 

b. Tot vrijwillige ontbinding kan slechts met een meerderheid van 4/5 van de aanwezige of vertegenwoordigde 
stemmen worden besloten. 
 

Art. 210 : Fusie van clubs 
a. Onder fusie van clubs wordt verstaan de opslorping van een club door een andere die haar identiteit blijft 

behouden. 
b. De besluitvorming tot fusie is een beslissing van de leden van beide clubs en wordt bevestigd op een Algemene 

Vergadering van elke betrokkene club. 
c. Deze Algemene Vergadering vereist de aanwezigheid van 2/3 van de effectieve of vertegenwoordigde leden. 

De besluitvorming gebeurt met een meerderheid van 4/5 van de aanwezige  of vertegenwoordigde stemmen. 
d. Wordt aan de vereiste aanwezigheid niet voldaan, dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, 

zoals door de statuten is bepaald, en waarop deze vergadering een geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht 
het aantal aanwezigen. Deze tweede vergadering dient te gebeuren ten vroegste 15dagen en ten laatste 21 dagen 
volgend op de eerste vergadering.  De 4/5 meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen blijft 
behouden. 

e. De activa en/of de schulden van de opgeslorpte club worden overgenomen door de opslorpende club. 
f. De opslorpende is verantwoordelijk voor het aanzuiveren van de schulden ten opzichte van de BBSF. 
g. De leden van de opgeslorpte club worden automatisch ingeschreven als lid van de opslorpende club.  De leden 

die met de fusie niet akkoord gaan, kunnen een “opzeg + overgang naar een andere club” aanvragen. 
h. De ploegen van de opgeslorpte club behouden hun plaats in de rangschikking van de respectievelijke 

afdelingen in het Interteamskampioenschap, beginnende met de hoogste afdeling. 
i. De kennisgeving van de fusie moet per aangetekend schrijven overgemaakt worden aan het secretariaat van de 

BBSF, t.a.v de Secretaris-Generaal binnen de 8 dagen na de beslissing door de Algemene Vergaderingen.  De 
verslagen van de Algemene Vergaderingen zullen worden bijgevoegd. 

j. De officiële erkenning van de fusie wordt effectief op datum van 1 juni. 

 
Art. 211 : Rechten en plichten van een clubbestuur 
Tot de rechten en plichten behoren onder meer: 

a. De Statuten en Reglementen van de BBSF na te leven. 
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b. De clubleden bij de BBSF aan te sluiten, als L-,  M- , V- of Y-licentie. 
c. De belangen van de BBSF en van de bowlingsport te bevorderen door te ijveren voor aansluiting van nieuwe 

leden. 
d. Volledige en juiste inlichtingen te verstrekken zowel schriftelijk als mondeling aan de BBSF. 
e. De verschuldigde bedragen (bijdragen, terugbetalingen, boetes, enz...) te vereffenen binnen de gestelde termijn. 
f. Voor leden die geschorst zijn, toezien op de naleving van de schorsing. 
g. Het recht om, binnen de perken van de statuten en de reglementen van de club, sancties tegen haar leden uit te 

spreken mits het waarborgen van alle rechten van verdediging van de betrokkenen.  Deze sancties moeten 
binnen de 5 dagen na de uitspraak, per gemotiveerd aangetekend schrijven, aan het betrokken lid worden 
meegedeeld. 

Art. 212 : Schulden 
a. Een club die in gebreke blijft de door haar verschuldigde bedragen te vereffenen zal niet ingeschreven worden 

voor het volgende seizoen.  
b. De vier door de BBSF erkende bestuursleden van de club zijn verantwoordelijk voor het terugbetalen van de 

schulden.   
 
C. LICENTIES 

 
Art. 213 : L - Licentie 

a. Deze licentie kan worden toegekend aan alle jeugdleden, senioren en veteranen, mits betaling van hun bijdrage 
aan de BBSF. 

b. Zij geeft het recht deel te nemen aan de kampioenschappen en de tornooien die door de BBSF georganiseerd of 
erkend zijn.  

c. Om als miniem een L-licentie te verkrijgen dient aan volgende voorwaarden te worden voldaan: 
 Er dient een schriftelijke aanvraag te worden gericht aan het secretariaat van de BBSF, t.a.v de 

secretaris-generaal. 
 Deze aanvraag moet door de beide ouders en door een clubbestuurslid worden ondertekend. 
 De deelname aan jeugdkampioenschappen primeert. 

 
Art. 214 : Y - Licentie 

a. Deze licentie wordt toegekend aan een jongere die minimum 6 jaar oud is op de dag van de inschrijving en de 
leeftijd van 18 jaar niet heeft bereikt voor 1 juni van het betreffende seizoen en mits betaling van zijn bijdrage 
aan de BBSF. 

b. Zij geeft het recht deel te nemen aan de kampioenschappen en toernooien voor jeugdspelers die door de BBSF 
georganiseerd of erkend zijn. 
 

Art. 215 : V - Licentie  
a. Deze licentie wordt toegekend aan een speler/speelster die de leeftijd van 50 jaar bereikt heeft voor 01 juni van 

het betreffende seizoen en zijn bijdrage aan de BBSF betaald heeft. 
b. Zij geeft het recht deel te nemen aan de veteranenkampioenschappen  die door de BBSF georganiseerd worden. 

 
Art. 216 : M - Licentie 

a. Deze licentie wordt toegekend met de bedoeling te genieten van de verzekering die door de BBSF werd 
afgesloten mits betaling van de bijdrage. 

b. Zij geeft geen recht aan deelname aan de kampioenschappen die door de BBSF georganiseerd worden.  
c. De M-licentie kan tijdens het seizoen aangepast worden door de club waar de houder aangesloten is mits 

betaling van de bijdrage aan de BBSF.   
 

Art. 217 : Ereleden 
a. De Raad van Bestuur kan een persoon die door zijn ambt of daden uitzonderlijke diensten aan de BBSF heeft 

bewezen, als erelid erkennen. 
b. Een clubbestuur kan een verdienstelijk persoon voordragen tot het bekomen van een eretitel  
 

Art. 218 : Lidmaatschap 
a. Een lid kan slechts aangesloten zijn bij de BBSF via een club. 
b. Het jaarlijkse lidmaatschap bij de BBSF loopt van 1 juni tot 31 mei.  Het lidgeld wordt jaarlijks betaald. 
c. Ieder lid ontvangt via het bestuur van zijn club één BBSF-lidkaart.  Deze kaart is niet geldig zonder foto.  De 

geldigheidstermijn staat vermeld op de lidkaart. 
d. In geval van verlies van de lidkaart kan een duplicaat tegen betaling bekomen worden. 
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D. BEPALINGEN VOOR OPZEG EN OVERGANG NAAR EEN ANDERE CLUB 
 

Art. 219 : Bepalingen - Termijnen 
a. Een lid van een bowlingclub heeft het recht de overeenkomst tussen hem en zijn club te beëindigen mits de 

gestelde termijn, data en vorm te eerbiedigen.  
b. Op straffe van nietigheid dient de speler tijdens een  periode die door de BBSF jaarlijks wordt bepaald, een per 

post aangetekende brief aan de opgezegde club en aan de Belgische Bowlingsport Federatie te zenden.  (De 
poststempel op de brief aangebracht geldt als bewijs van de datum van verzending).  De overgang gaat in 
werking op de eerste dag na het beëindigen van de bepaalde periode.  Vorm en termijn zijn essentiële 
voorwaarden. 

c. De BBSF en de bowlingclubs zijn verplicht de gevolgen te erkennen van een regelmatige beëindiging van een 
overeenkomst door het betrokken lid. 

d. Zij moeten ook de vrije keuze van aansluiting bij een andere club door het betrokken lid eerbiedigen. 
e. De betaling van enige overgangssom naar aanleiding van de regelmatige beëindiging van een overeenkomst 

tussen de speler en zijn club of gekoppeld aan de overgang van de speler naar een andere club is verboden. 
f. Elke overeenkomst van een minderjarige met de BBSF of een bowlingclub moet op straffe van nietigheid 

worden vastgesteld door een geschreven stuk dat mede ondertekend is door de wettige vertegenwoordiger van 
de minderjarige. 
 

Art. 220 : Uitvoeringsvoorschriften 
a. Een speler kan van club veranderen mits in achtneming van : 

1. Het speciaal daarvoor bestemde formulier “OPZEG + OVERGANG NAAR EEN ANDERE CLUB“ 
uitgegeven door de BBSF moet volledig ingevuld worden, het moet persoonlijk getekend en  
gedateerd zijn. 

2. Het hierboven vermeld formulier moet, op straffe van nietigheid, ondertekend en gedateerd worden 
door een bestuurslid van de club waarbij hij wenst aan te sluiten. De speler en zijn nieuwe club dienen 
zelf een kopie te bewaren. 

3. Indien het een minderjarige betreft, moet het formulier “voor akkoord” getekend worden  door de 
wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige. 

4. Op straffe van nietigheid dient het formulier in de wettelijk voorziene periode per aangetekend 
schrijven naar de opgezegde club en naar het secretariaat van de BBSF verzonden te worden. 

5. De poststempel van de aangetekende brief zal gelden als bewijs van verzending. 
b. Slechts één formulier mag door de speler en een bestuurslid van de club waarbij hij wenst aan te sluiten 

getekend worden. 
 

Art. 221 : Transfers buiten de wettelijke overgangsperiodes 
a. In geval van ontbinding van een club, zonder gekoppeld te zijn aan samensmelting met een andere club, en 

indien deze ontbinding buiten de normale overgangsperiode valt, mogen haar leden zich bij een andere club van 
hun keuze aansluiten via toepassing van de gewone inschrijvingsprocedure. 

b. Een speler die zich gedurende 1 (één) jaar niet bij de BBSF heeft aangesloten, is vrij zich bij een andere club 
aan te sluiten via de gewone inschrijvingsprocedure. 

c. Spelers die om een gegronde reden willen overgaan naar een andere club tijdens het seizoen moeten een 
schriftelijke aanvraag richten aan het Directiecomité.  Deze zal de aanvraag doorverwijzen naar het Geschillen 
– en Tuchtcomité die zal onderzoeken of de reden gegrond is en de overgang al dan niet zal toestaan.  

E. VERZEKERINGEN 
 
Art. 222 : Verzekeringen 

a. De leden van een club zijn verzekerd tegen tijdelijke werkongeschiktheid en burgerlijke aansprakelijkheid 
binnen de perken voorzien in de polis door de BBSF onderschreven.  
Er is bepaald dat de sportbeoefenaars tegenover elkaar als derden worden aanzien. 

b. De leden van een club zijn individueel verzekerd tegen ongevallen opgelopen: 
 Tijdens sportmanifestaties, trainingen, vergaderingen en uitstappen. 
 Op de weg van en naar deze activiteiten, zowel in binnen- als buitenland. 
 In de kleedkamers. 

c. Ongevallen te wijten aan het gebruik van materiaal. 
 

Art. 223 : Bijkomende verzekering 
De club is vrij een bijkomende verzekering af te sluiten. Deze sluit geenszins de BBSF verzekering uit.  De clubs zijn 
niet verplicht de door hen onderschreven polis aan de BBSF voor te leggen. 
 


