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Titel 1. - BENAMING EN DOEL 
 
ART. IR 1.1 
 
Op datum van 18 december 1993, werden bij beslissing van de Bijzondere Algemene Vergadering, de 
statuten van de voormalige KBBSF – Vlaamse Liga vzw gewijzigd, waarbij de benaming werd omgevormd in 
"Vlaamse Baseball en Softball Liga vzw" met als afkorting VBSL. Tijdens de Algemene vergadering op 18 
maart 2022 is de naamswijziging  naar “ Baseball Softball Vlaanderen” goedgekeurd. 
 
ART. HR. 1.2 
 
De doelstellingen van de vereniging worden bepaald door art.3 van de Statuten. 
De vereniging kan hiervoor : 
1. Het vormen van verenigingen aanmoedigen die de door Baseball Softball Vlaanderen beheerde sporten 
beoefenen. 
2. Alle mogelijke hulp en steun aan nieuw opgerichte clubs verlenen 
3. Alle materiële steun van officiële of private aard aanvragen en in ontvangst nemen. 
4. Reglementen vastleggen en opvolgen. 
5. Misbruiken voorkomen 
6. Gewestelijke of regionale tornooien en competities inrichten. 
 
Deze lijst is niet limitatief.  
 
Titel 2. - ERKENNING 
 
ART. IR 2.1 
 
Baseball Softball Vlaanderen is lid van de KBBSF – Koninklijke Belgische Baseball & Softball Federatie vzw 
 
Baseball Softball Vlaanderen is erkend door SPORT VLAANDEREN voorheen BLOSO – Agentschap voor de 
bevordering v/d lichamelijke ontwikkeling, de sport en de openlucht recreatie. 
Baseball Softball Vlaanderen is lid van: 

• Vlaamse Sport Federatie 

• Vlaams Doping Tribunaal 

• Sociare : Socio culturele werkgeversfederatie die bemiddelt met paritair comitée 329 

• VSDC : Vlaamse studie- en documentatiecentrum voor VZW’s 
 
Deze lijst is niet limitatief. 
 
Titel 3. - LEDEN 
 
ART. IR 3.1 
 
Baseball Softball Vlaanderen erkent: 
 
Vaste leden : verenigingen die een rechtspersoonlijkheid genieten op grond van de wet van 27 juni 1921 
aangevuld door de wet van 2 mei 2002, hierna genoemd “de Wet”. 
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De verenigingen, bedoeld onder 3.1 zullen verder “ clubs” worden genoemd. 
 
ART. IR 3.2 
 
Enkel deze clubs kunnen deelnemen aan de activiteiten die door Baseball Softball Vlaanderen ingericht of 
erkend worden. 
Hiertoe dienen de clubs al hun leden bij Baseball Softball Vlaanderen in te schrijven. Door hun aansluiting 
bij Baseball Softball Vlaanderen aanvaarden alle clubs en hun leden de reglementen en gedragscodes van 
de sportfederatie (met inbegrip van het tuchtreglement) en de bevoegdheid van de sportfederatie (in 
sportieve, reglementaire, disciplinaire/tuchtrechtelijke, administratieve en jurisdictionele 
aangelegenheden). De clubs verbinden zich ertoe om hun leden op de hoogte te brengen van deze 
reglementen en deze ook op te leggen en af te dwingen. De reglementen en gedragscodes van de 
sportfederatie (met inbegrip van het tuchtreglement) worden gepubliceerd op de website van de 
sportfederatie. 
 
Clubs van buurlanden kunnen aan regionale en zelfs nationale competities deelnemen als zij voldoen aan 
de voorwaarden die op bilaterale wijze werden vastgelegd door hun nationale bonden, de KBBSF en één  
van de Liga’s. Deze voorwaarden kunnen afwijken van bestaande reglementen van de Liga’s en de KBBSF. 
 
ART. IR 3.3 
 
Baseball Softball Vlaanderen kent vaste leden zoals bepaald in art. 6 van de Statuten. Hun aanvaarding en 
ook hun ontslag wordt bepaald door art. 8 en 10 van de Statuten. 
 
ART. IR 3.4 
 
Om aanvaard te worden als club, dient een vereniging aan volgende voorwaarden te voldoen zoals voorzien 
in art. 8 van de statuten : 
 
1. Een verzoek tot aanvaarding, een aangifte van clubbestuur en de statuten van de vereniging indienen bij 

het secretariaat van Baseball Softball Vlaanderen. 
2. Zich schriftelijk akkoord verklaren met de statuten en reglementen van Baseball Softball Vlaanderen. 
3. Geen naam of titel aannemen die al door een andere club gevoerd wordt. 
4. Politieke benamingen en/of benamingen welke uitsluitend bestaan uit een handelsnaam zijn evenmin 

toegelaten. 
5. De bestuursleden moeten meerderjarig zijn. 
6. Bij aanvaarding ontvangt de club een stamnummer, zij erkent daarbij impliciet Baseball Softball 

Vlaanderen als gestelde overheid. 
 
ART. IR 3.5 
 
De clubs hebben de verplichting een financieel rekeningnummer te openen op naam van de club. Titularis 
en rekeningnummer dienen aan Baseball Softball Vlaanderen bekend gemaakt te worden alsook elke 
wijziging ervan. 
 
De leden hebben het recht om op de bij de Wet en door de Statuten voorziene Algemene Vergaderingen 
aanwezig of vertegenwoordigd te zijn zoals voorzien in art. 15 van de  Statuten. 
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Elk jaar dient, op uitnodiging van Baseball Softball Vlaanderen, de samenstelling van het clubbestuur 
medegedeeld te worden. Bij elke wijziging in die samenstelling zijn de clubs gehouden dit onmiddellijk te 
melden aan Baseball Softball Vlaanderen. Alle officiële briefwisseling tussen club(s) en Baseball Softball 
Vlaanderen, moet getekend zijn door de voorzitter, secretaris of penningmeester, vermeld op de laatste 
bestuurslijst.  
 
ART. IR 3.6 
 
Indien twee of meerdere clubs tot een fusie overgaan, hebben zij de keuze om met het stamnummer van 
één der fusionerende clubs verder te spelen. De keuze van het te behouden stamnummer dient bij de 
fusieaanvraag vermeld te worden. 
De gefusioneerde clubs zullen aantreden in de reeksen verbonden aan het gekozen stamnummer. 
 
De schulden en verplichtingen van de betrokken clubs worden door de nieuwe fusieclub overgenomen. 
Alle fusieaanvragen moeten voor 1 november, aangetekend, bij de Liga toekomen, willen zij effectief zijn 
voor het volgende speelseizoen. De Liga verbindt er zich toe haar besluitvorming binnen de 14 dagen na 
ontvangst ter kennis te brengen aan de betrokken clubs en de KBBSF. Alle spelers van de betrokken clubs 
behoren automatisch tot de fusieclub. 
 
ART. IR 3.7 
 
Het is twee of meerdere clubs toegestaan om samen een team in competitie in te schrijven. 
Deze tijdelijke samenwerking is slechts geldig tot het einde van de competitie. Ze wordt enkel toegestaan 
na een gemotiveerde aanvraag bij Baseball Softball Vlaanderen door alle betrokken verenigingen (minimum 
de handtekening van de voorzitter of twee beheerders is vereist) ten laatste op de sluitingsdag van de 
inschrijvingen in de competitie. De verenigingen dienen in hun aanvraag tevens te vermelden op welk(e) 
speelveld(en) de thuiswedstrijden zullen betwist worden. 
De leden van elke vereniging blijven bij hun oorspronkelijke vereniging aangesloten. De speelvergunningen 
dienen aangevraagd door, en worden gefactureerd aan, de oorspronkelijke club. Dit tijdelijke team kan dus 
enkel in de laagste afdeling aantreden. In reeksen met promotie kan zulk tijdelijk team niet promoveren. 
 
Alle kosten met betrekking tot een dergelijk tijdelijk team (inschrijving in competitie, officials, boeten enz.) 
worden evenredig verdeeld tussen de betrokken verenigingen tenzij anders vermeld in hun onderling 
akkoord dat zij ter goedkeuring dienen voor te leggen aan het Bestuursorgaan van Baseball Softball 
Vlaanderen. 
 
ART. IR 3.8 
 
Het bestuursorgaan zal de tijdstippen bepalen waarop de clubs aan hun financiële verplichtingen dienen te 
voldoen. 
 
De lidgelden voor een volgend jaar dienen door het bestuursorgaan uiterlijk op 31 oktober van het lopende 
jaar aan de clubs bekend gemaakt te worden. 
 
ART. IR 3.9 
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In verband met overtredingen van art. IR 3.8 door de clubs, zullen de achterstallige bedragen vermeerderd 
worden met 1 % nalatigheidsinterest per begonnen maand. 
 
De clubs ontvangen een aanmaning tot betaling met vermelding van een uiterste betaaldatum. 
Indien op vernoemde datum het verschuldigde bedrag nog niet werd voldaan, kunnen volgende sancties 
getroffen worden: 
 
1. Publicatie in de nieuwsbrief van aanleg tot schrapping. 
2. Schorsing van stemrecht op de Algemene Vergadering na publicatie in het Belgisch Staatsblad. 
 
Indien voor de vermelde vervaldatum geen vereffening van betaling werd gedaan, worden de hierboven 
vernoemde sancties definitief. De club verliest dan het recht verder deel te nemen aan de activiteiten 
ingericht door Baseball Softball Vlaanderen of de KBBSF Tevens worden alle speelvergunningen ingetrokken 
en geen nieuwe afgeleverd tot volledige betaling van de achterstal. 
 
Titel 4. - DE ALGEMENE VERGADERING 
 
ART. HR. 4.1 
 
De Algemene Vergadering is samengesteld uit de vaste leden, welke op de Algemene Vergadering worden 
vertegenwoordigd door een natuurlijk persoon. Deze persoon dient gemachtigd te worden door het 
Bestuursorgaan van het vaste lid. 
Een vast lid heeft stemrecht indien het voldoet aan de bepalingen in de statuten en haar vertegenwoordiger, 
voor aanvang van de vergadering, via het daartoe door de Liga ter beschikking gesteld formulier, bekend 
heeft gemaakt. 
 
Het stemrecht van een vast lid wordt opgeschort als de club die hij vertegenwoordigt in aanleg van 
schrapping is gesteld via een melding in het Belgisch Staatsblad, of via een aangetekend schrijven. 
 
ART. IR 4.2 
 
Voor de Algemene Vergaderingen van Baseball Softball Vlaanderen zal de agenda opgemaakt worden zoals 
voorzien in art. 17 van de Statuten. 
 
Het werkingsverslag zal op de Algemene Vergadering de werking weerspiegelen van het Bestuursorgaan 
en alle andere commissies. 
 
ART. IR 4.3 
 
In alle vergaderingen zullen de stemmingen gebeuren bij handopsteken. Indien een lid dit wenst zal de 
stemming schriftelijk gebeuren met de voor de vergadering bekomen stembriefjes. 
 
Stemmingen over personen zullen steeds geheim geschieden.  
 
Voor de aanvang van elke vergadering zal het aanwezigheidsquorum en het stemmenquorum worden 
vastgesteld en medegedeeld. 
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Titel 5. – HET BESTUURSORGAAN  
 
ART. IR 5.1 
 
Het Bestuursorgaan bestaat uit minstens vijf bestuurders, zoals voorzien in art. 11 van de Statuten. 
 
Jaarlijks zal op de Algemene Vergadering van het 1ste kwartaal invulling van de beschikbare mandaten 
geagendeerd worden. Elke natuurlijke persoon aangesloten bij een vast lid of rechtstreeks bij Baseball 
Softball Vlaanderen, kan voorgedragen worden voor een vrij mandaat als bestuurder zoals voorzien in art. 
12 van de Statuten. Hiertoe dient hij het daartoe bestemde formulier door Baseball Softball Vlaanderen 
beschikbaar gesteld, volledig in te vullen, te handtekenen, en ten laatste 3 weken voor de Algemene 
Vergadering van het 1ste kwartaal in te dienen bij het secretariaat van Baseball Softball Vlaanderen. De 
beschikbare mandaten met de corresponderende kandidaten worden op de agenda van de Algemene 
Vergadering opgenomen. 
 
ART. IR 5.2 
 
Het Bestuursorgaan vergadert minstens om de twee maanden. De secretaris stelt in overleg met de 
voorzitter de agenda samen en nodigt minstens drie dagen op voorhand de leden uit. De vergadering wordt 
geleid door de voorzitter. Elke vergadering start met de goedkeuring van het vorige verslag. Vervolgens 
worden de agendapunten overlopen volgens een bepaalde structuur. Elke beslissing wordt steeds 
gemotiveerd en kan gestemd worden. Het verslag wordt gepubliceerd op de website van Baseball Softball 
Vlaanderen nadat het is goedgekeurd op de volgende vergadering. Voor de stemming gelden de regels zoals 
voorzien in art. 14 § 1 van de Statuten. 
 
Het verslag van de vergadering wordt binnen de zeven dagen naar de bestuurders gestuurd. In het verslag 
zijn de beslissingen duidelijke aangegeven net als de acties en de personen die de acties zullen uitvoeren. 
 
Aanvullend op de statutaire verplichtingen heeft het Bestuursorgaan volgende opdrachten: 
 
1. Het beheer der roerende en onroerende goederen, gebouwen en materialen, toelagen en financiële  

middelen. 
2. Het beheer van de betrekkingen met de openbare instanties van de gemeenschap en met de nationale 

federatie. 
3. Het beheer over de goede werking van de commissies en de goede verhoudingen met en tussen de clubs. 
4. Alle taken hem door de statuten en/of de Algemene Vergadering toegekend, naar bestvermogen 

uitvoeren. 
5. Personeelsgebonden aangelegenheden zijn uitsluitend de bevoegdheid van de bestuurders. 

 
De leden van het Bestuursorgaan kiezen hun vertegenwoordigers in het Bestuursorgaan van de K.B.B.S.F. 
 
ART. IR 5.3 
 
Het Bestuursorgaan zal, naargelang de noodwendigheid, commissies vastleggen en commissievoorzitters 
aanduiden. De voorzitter van een commissie stelt zijn commissie samen en legt de samenstelling ervan voor 
aan het Bestuursorgaan. De vergaderingen van de commissies kunnen steeds bijgewoond worden door alle 
leden van het Bestuursorgaan van Baseball Softball Vlaanderen. 
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Een commissielid heeft een louter adviserende bevoegdheid. 
 
Het mandaat van een commissielid kan steeds door het Bestuursorgaan herroepen worden. 
Het Bestuursorgaan beslist over het al dan niet toelaten van cumul van een lid in meerdere commissies. 
 
Het Bestuursorgaan zal door elke commissie een werkingsreglement laten opmaken waarin de 
bevoegdheden en taakomschrijving van de commissie worden vastgelegd. Na goedkeuring door het 
Bestuursorgaan van Baseball Softball Vlaanderen zullen deze werkingsreglementen als bijlagen bij dit 
huishoudelijk reglement worden gevoegd. 
 
ART. IR 5.4.1 Functies bestuurders 
 
1. Voorzitter 
 

- Vertegenwoordigt Baseball Softball Vlaanderen in overeenkomsten en rechtshandelingen tegenover 
derden. 

- Leidt de vergadering, zowel Het Bestuursorgaan als Algemene Vergadering en is verantwoordelijke 
voor een correcte toepassing van de geldende procedures in deze 

- Is verantwoordelijke uitgever van publicaties. 

- Is eindverantwoordelijke betreffende de opmaak, uitvoering en bijsturing van het vierjaarlijkse 
beleidsplan 

- Vormt samen met de penningmeester en de secretaris het dagelijks bestuur. 
- Voert samen met het dagelijks bestuur de jaarlijkse functioneringsgesprekken met het personeel 
- Uitdragen missie, visie, normen en waarden van Baseball Softball Vlaanderen naar externen 
- Zorgt voor de naleving van statuten en het HR 

 
2. Secretaris 
 

- Voert de correspondentie in opdracht van en namens het Bestuursorgaan. 
- Vertegenwoordigt, samen met de voorzitter, Baseball Softball Vlaanderen tegenover derden. 
- Zorgt voor de "tijdige" uitnodigingen en dito verslaggeving van het Bestuursorgaan en de Algemene 

Vergadering. 
- Geeft inzage aan het Bestuursorgaan van alle documenten welke hem in naam van de vereniging 

geadresseerd worden, en draagt zorg voor het archief en de notulen. 
- Vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid 
- Leidt de ombudsdienst  
- Is het aanspreekpunt voor personeelskwesties (ombudsdienst, vakantieregeling, …) 
- Verantwoordelijk voor de opmaak, uitvoering en bijsturing van zijn/haar toegewezen kernwaarde 

binnen het vierjaarlijks beleidsplan 
- Vormt samen met de penningmeester en de voorzitter het dagelijks bestuur. 
- Voert samen met het dagelijks bestuur de jaarlijkse functioneringsgesprekken met het personeel 
- Uitdragen missie, visie, normen en waarden van Baseball Softball Vlaanderen naar externen 

 
3. Penningmeester 
 

- Is de financiële eindverantwoordelijke van Baseball Softball Vlaanderen 
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- Vertegenwoordigt Baseball Softball Vlaanderen financieel samen met de voorzitter. 
- Opent en beheert een of meer bankrekeningen op naam en voor rekening van de vereniging, mits 

goedkeuring van het Bestuursorgaan. 
- Zorgt voor de inning van de lidgelden. 
- Stelt jaarlijks ten behoeve van de kwijting door de Algemene Vergadering een inzichtelijk 

boekhoudkundig verslag op van de inkomsten en uitgaven, evenals een geraamde begroting voor het 
volgende boekjaar. 

- Doet de uitgaven, die door het Bestuursorgaan worden verordend en goedgekeurd, en in 
overeenstemming zijn met de begroting, goedgekeurd door de Algemene Vergadering. 

- Originelen van alle kasverrichtingen berusten op de zetel van Baseball Softball Vlaanderen 
- Verantwoordelijk voor de opmaak, uitvoering en bijsturing van zijn/haar toegewezen kernwaarde 

binnen het vierjaarlijks beleidsplan 
- Vormt samen met de secretaris en de voorzitter het dagelijks bestuur. 
- Voert samen met het dagelijks bestuur de jaarlijkse functioneringsgesprekken met het personeel 
- Uitdragen missie, visie, normen en waarden van Baseball Softball Vlaanderen naar externen  

 
4. Bestuurder 
 

- Vertegenwoordigt Baseball Softball Vlaanderen samen de voorzitter naar derden 
- Uitdragen missie, visie, normen en waarden van Baseball Softball Vlaanderen naar externen  
- Verantwoordelijk voor de opmaak, uitvoering en bijsturing van zijn/haar toegewezen kernwaarde 

binnen het vierjaarlijks beleidsplan 
 
ART. IR 5.4.2 Kernwaarden beleidsplan Baseball Softball Vlaanderen vzw 
 
1. Groei en kwaliteit van het aanbod 
2. Opleiding en bijscholing 
3. Ondersteuning en begeleiding 
4. Promotie, marketing en communicatie 
5. Goed bestuur, ethiek en gezond sporten 
6. Jeugd 
 
ART. IR 5.4.3 Koppeling kernwaarden aan strategische doelstellingen uit het 4-jaarlijks beleidsplan 
 
1. Groei en kwaliteit van aanbod 

• SD 1: jaarlijkse daling drop-out tot een drop-out van 25% in 2024  
• SD 2: jaarlijkse stijging instroom tot een instroom van 27,5% in 2024 
• SD 3: in 2024 bekleedt België een top 30 plaats op de officiële Baseball wereld ranking  
• SD 4: in 2024 bekleedt België een top 30 plaats op de officiële Softball wereld ranking  

 

2. Opleiding en bijscholing  

• SD 5: Jaarlijkse stijging actieve gediplomeerde trainers (+25% in 2024)  

• SD 6: Jaarlijkse stijging actieve officials (+15% in 2024) 
 
3. Ondersteuning en begeleiding  
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• SD 7: In 2024 geeft 70% van de doelgroep aan tevreden te zijn over de 
begeleiding/ondersteuning van Baseball Softball Vlaanderen  

 
4. Promotie, marketing & communicatie  

• SD 8: Baseball Softball Vlaanderen en de clubs promoten Baseball en Softball in de breedte  

 
5. Ethiek, goed bestuur & gezond sporten  

• SD 9: Tegen 2024 scoort Baseball Softball Vlaanderen minimaal 80% op de meting van goed 
bestuur (Harde Indicatoren)  

• SD 10: Tegen 2024 boekt Baseball Softball Vlaanderen vooruitgang in min. 4 van de zachte 
indicatoren op de meting van goed bestuur  
• SD 11: Gedurende de beleidsperiode  2021-2024 voldoen we aan de 7 decretale verplichtingen 
voor EVS (Ethisch Verantwoord Sporten) en spannen we ons in rond gezond sporten 
 

 
6. Jeugd  

• BFJ 1: Tegen 2024 is er 10% vooruitgang op het totaal aantal actieve jeugdleden (0-18 jaar)  

• BFJ 2: Tegen 2024 boeken de jeugdclubs min. 15% vooruitgang op het gebied van de kwalitatieve 
begeleiding van de aangesloten jeugdleden  

• BFJ 3: Tegen 2024 boeken de clubs minimaal 15% vooruitgang op de meting van EVS  

• BFJ 4: In 2024 geeft 70% van de betrokken clubs aan tevreden te zijn met de 
werking/ondersteuning van Baseball Softball Vlaanderen binnen het JSF  

 
ART. IR 5.4.4 Functies personeel  
 
Het in dienst zijnde personeel geeft uitvoering aan het gevormde 4-jaarlijkse beleidsplan, de hierboven 
beschreven kernwaarden, de daaronder geformuleerde strategische en operationele doelstellingen en het 
daarop volgende jaaractieplan van de liga, dit conform de vereisten opgelegd door Sport Vlaanderen en 
volgens de instructies en beslissingen van het Bestuursorgaan van de liga. Het personeel rapporteert over 
de werking aan het Bestuursorgaan van de liga en aan Sport Vlaanderen, en geeft waar nodig advies en 
input tot evaluatie en bijsturing van bovenvermelde zaken.  
Uitdragen missie, visie, normen en waarden van Baseball Softball Vlaanderen naar externen. 
 
ART. IR 5.5 
 
Deontologische gedragscode voor bestuurders en personeel van Baseball Softball Vlaanderen:  
 
De leden van het bestuur van Baseball Softball Vlaanderen, hierna ook te noemen “het Bestuur”; het 
personeel van Baseball Softball Vlaanderen, hierna ook te noemen “het personeel”  
 
Overwegende hetgeen volgt: 
 
(1) Personeelsleden en leden van het Bestuur van Baseball Softball Vlaanderen, hierna Baseball Softball 
Vlaanderen genoemd,  hebben een specifieke verantwoordelijkheid voor het handhaven van de 
(bestuurlijke) integriteit en de reputatie van Baseball Softball Vlaanderen en dienen derhalve te 
verzekeren dat in hun gedrag deze specifieke verantwoordelijkheid tot uiting komt. 
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(2) Bestuurlijke integriteit houdt in dat de verantwoordelijkheid die met de functie samenhangt wordt 
aanvaard en dat er de bereidheid is om daarover verantwoording af te leggen, zowel aan (collega)-
bestuurders, als aan de Algemene Vergadering van Baseball Softball Vlaanderen.  
 
(3) De leden van het Bestuur van Baseball Softball Vlaanderen hebben daarom de navolgende gedragscode 
vastgesteld, welke is voorgelegd en goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Baseball Softball 
Vlaanderen op <datum>; 
 
(4) Elk lid van het Bestuursorgaan erkent, ondertekent en volgt de deontologische gedragscode van 
Baseball Softball Vlaanderen vzw.  
 
Gedragscode bestuurlijke integriteit 

 
1.  Toepassingsgebied 
1.1. Deze Gedragscode geldt voor alle personeelsleden en alle leden van het Bestuur van Baseball 

Softball Vlaanderen. 
1.2. De bepalingen in deze Gedragscode zijn van overeenkomstige toepassing op de leden van de aan 

het Bestuur van Baseball Softball Vlaanderen toegevoegde (en door de Algemene Vergadering van 
Baseball Softball Vlaanderen gemandateerde) Commissies. 

1.3. De Gedragscode is openbaar en door derden te raadplegen. 
1.4. De leden van het Bestuur, de personeelsleden en de leden van de hiervoor bedoelde toegevoegde 

Commissies ontvangen bij hun aantreden een exemplaar van de Gedragscode. 
1.5. In gevallen waarin de Gedragscode niet voorziet of waarbij de toepassing niet eenduidig is, vindt 

bespreking plaats in de bestuursvergadering van Baseball Softball Vlaanderen. Indien geen 
overeenstemming kan worden bereikt, zal advies worden ingewonnen bij de Algemene 
Vergadering van Baseball Softball Vlaanderen. 
 

2.  Grondbeginselen 
2.1. Een bestuurslid wordt geacht, zowel in de hoedanigheid van bestuurslid als in andere relevante 

hoedanigheden, zodanig op te treden dat de belangen van Baseball Softball Vlaanderen en de aan 
haar gelieerde leden, niet worden geschaad dan wel in twijfel kunnen worden getrokken. 

2.2. Een personeelslid wordt geacht, zowel in de hoedanigheid van zijn/haar functie als in andere 
relevante hoedanigheden, zodanig op te treden dat de belangen van Baseball Softball Vlaanderen 
en de aan haar gelieerde leden, niet worden geschaad dan wel in twijfel kunnen worden 
getrokken. 

2.3. Van ieder bestuurslid of personeelslid wordt verwacht dat deze eerlijk, onafhankelijk, onpartijdig, 
discreet en niet gedreven door eigenbelang handelt en dat deze enigerlei situatie vermijdt die tot 
persoonlijke belangenconflicten aanleiding zouden kunnen geven. 

2.4. Ieder bestuurslid of personeelslid is verplicht verantwoording af te leggen over zijn gedragingen als 
bedoeld in deze Gedragscode aan het Bestuur. 

2.5. Indien het Bestuur niet in staat is een geschil van mening dan wel verschil van inzicht ter zake van 
gedragingen aangaande één of meerdere bestuursleden of personeelsleden op te lossen, kan ieder 
bestuurslid een bindende uitspraak vragen aan de Algemene Vergadering van Baseball Softball 
Vlaanderen. 

2.6. Indien een bestuurder van Baseball Softball Vlaanderen zich niet schikt naar deze deontologische 
code, volgt een vertrouwensstemming binnen het Bestuursorgaan die een bestuurder met 
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onmiddellijke ingang kan schorsen uit zijn mandaat tot aan de volgende Algemene Vergadering 
waar deze schorsing bekrachtigd of ingetrokken kan worden.  

2.7. Er is voor bestuurders een aanwezigheid vereist van minimaal 2/3 op de vergaderingen van het 
Bestuursorgaan, de Algemene Vergaderingen en de commissies waarvan hij/zij deel uitmaakt 

2.8. Bestuurders die Baseball Softball Vlaanderen vertegenwoordigen bij KBBSF zijn gehouden de 
ordewoorden op te volgen die het Bestuursorgaan Baseball Softball Vlaanderen hen heeft 
opgedragen.  

2.9. Wanneer blijkt dat er andere voorstellen ter stemming worden gebracht op KBBSF zullen de 
vertegenwoordigers van Baseball Softball Vlaanderen eerst in overleg treden met het 
Bestuursorgaan van Baseball Softball Vlaanderen alvorens te stemmen.  
 

3. Belangenverstrengeling en aanbesteding 
3.1. Ieder bestuurslid of personeelslid doet aan het Bestuur opgave van zijn belangen in 

ondernemingen en organisaties waarmee Baseball Softball Vlaanderen een zakelijke relatie 
onderhoudt.  

3.2. Bij zakelijke transacties voorkomt ieder bestuurslid of personeelslid (de schijn van) bevoordeling in 
strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen. Deze schijn wordt tegengegaan door bij het 
uitbesteden van werkzaamheden en/of het anderszins inkopen van diensten en goederen in 
principe tenminste twee offertes aan te vragen en het documenteren in het archief van de 
redenen voor de keuze van één van de ingediende offertes. 

3.3. Ieder bestuurslid die familie- of vriendschapsbetrekkingen of anderszins persoonlijke en/of 
zakelijke betrekkingen heeft met een aanbieder van diensten aan Baseball Softball Vlaanderen, 
onthoudt zich van deelname aan de bespreking en besluitvorming over de betreffende opdracht 
behoeft de uitdrukkelijke voorafgaande goedkeuring van de, door het door de Algemene 
vergadering gemandateerd orgaan, Het Bestuursorgaan van Baseball Softball Vlaanderen. 

3.4. Een bestuursbesluit tot gunning van een opdracht aan een aanbieder van diensten aan Baseball 
Softball Vlaanderen, waarmee een bestuurslid of personeelslid een familie- of 
vriendschapsbetrekkingen of anderszins persoonlijke en/of zakelijke betrekkingen heeft, behoeft 
de uitdrukkelijke voorafgaande goedkeuring van het Bestuursorgaan van Baseball Softball 
Vlaanderen. 

3.5. Een bestuurslid of personeelslid neemt van een aanbieder van diensten aan Baseball Softball 
Vlaanderen geen faciliteiten of diensten aan die zijn onafhankelijke positie ten opzichte van de 
aanbieder kan beïnvloeden. 
 

4.  Nevenfuncties 
4.1. Een bestuurslid of personeelslid vervult geen nevenfuncties waarbij strijdigheid is of kan zijn met 

het belang van Baseball Softball Vlaanderen. 
4.2. Ieder bestuurslid doet aan het Bestuur opgave van zijn relevante nevenfuncties, waarbij tevens 

wordt aangegeven of de functie wel of niet bezoldigd is. 
4.3. Het Bestuur geeft de Algemene Vergadering van Baseball Softball Vlaanderen jaarlijks een 

overzicht van relevante nevenfuncties van en gegevens over de individuele bestuursleden. 
 
5.  Informatie 
5.1. Een bestuurslid of personeelslid gaat zorgvuldig en correct om met informatie waarover hij uit 

hoofde van zijn functie beschikt. Hij verstrekt geen vertrouwelijke informatie aan derden die tot 
deze informatie niet gerechtigd zijn. 
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5.2. Een bestuurslid of personeelslid maakt niet ten eigen bate of voor zijn persoonlijke betrekkingen 
gebruik van in de uitoefening van zijn functie verkregen informatie.  

5.3. Een bestuurslid of personeelslid houdt geen informatie achter, tenzij deze geheim of vertrouwelijk 
is. 
  

6.  Aannemen van geschenken 
6.1. De bestuurder of het personeelslid zal geen misbruik maken van zijn functie om aan cliënten, 

leveranciers of andere zakenrelaties rechtstreeks of onrechtstreeks geschenken en/of commissies 
te vragen of te aanvaarden voor persoonlijke verrijking, ze uit te lokken of het aanbieden ervan in 
de hand te werken.  

6.2. De bestuurder of het personeelslid kan door de aard van zijn functie echter in een zakelijke 
omgeving terechtkomen, waar het aanbieden van geschenken of het geven van attenties 
gebruikelijk is. In dergelijke omstandigheden dient nagegaan te worden of het aangebodene in 
verhouding staat tot de relatie en de functie van de bestuurder of het personeelslid en tot de 
specifieke geplogenheden. Hierbij primeert de attentie, wat impliceert dat de waarde van het 
relatiegeschenk gering moet zijn. 

6.3. Attenties onder de vorm van geld zijn nooit toegelaten. 
6.4. Geschenken en giften, hetzij van financiële, hetzij van niet-financiële aard, boven een geschatte 

waarde van € 35,- die een bestuurslid of personeelslid uit hoofde van zijn functie ontvangt, dienen 
binnen zeven dagen na aanvaarding ervan te worden gemeld aan en geregistreerd door het 
Bestuur van Baseball Softball Vlaanderen en zijn eigendom van Baseball Softball Vlaanderen. Door 
het Bestuur van Baseball Softball Vlaanderen zal vervolgens een passende bestemming worden 
gezocht. 

6.5. Indien een bestuurslid of personeelslid geschenken of giften ontvangt, zoals bedoeld in het 
voorgaande lid, met een waarde van minder dan € 35,- kunnen deze in afwijking van het 
bovenstaande worden behouden en behoeven ze niet te worden gemeld en geregistreerd. 
 

7. Bestuurlijke uitgaven/onkosten 
7.1. Bestuurders oefenen hun mandaat uit op vrijwillige basis. Baseball Softball Vlaanderen hanteert in 

deze geen enkele vorm van verloning of zitpenning, tenzij de Algemene Vergadering voorafgaand 
hier anders over beslist (conform de statuten Art. 11 van Baseball Softball Vlaanderen). 

7.2. Bestuurlijke uitgaven en onkosten worden uitsluitend vergoed als de hoogte en de functionaliteit 
ervan kunnen worden aangetoond dan wel deze uitgaven en gemaakte kosten binnen de geldende 
regelingen voor vergoeding in aanmerking komen. 

7.3. Ter bepaling van de functionaliteit van bestuurlijke uitgaven en onkosten worden door het Bestuur 
van Baseball Softball Vlaanderen de volgende criteria gehanteerd: 

• Met de uitgave is het belang van Baseball Softball Vlaanderen gemoeid; en 

• De uitgave vloeit voort uit de functie van bestuurslid. 
 

8. Declaraties uitgaven/onkosten 
8.1. De bestuurder declareert geen kosten die reeds op andere wijze worden vergoed. 
8.2. Declaraties worden afgewikkeld volgens een daartoe vastgestelde administratieve procedure. 
8.3. Een declaratie wordt ingediend door middel van een daartoe vastgesteld formulier. Bij het 

formulier wordt een betalingsbewijs gevoegd en op het formulier wordt de functionaliteit van de 
uitgave vermeld. 

8.4. Gemaakte kosten worden binnen een maand gedeclareerd. Eventuele voorschotten worden voor 
zover mogelijk binnen een maand afgerekend. 
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8.5. De penningmeester is verantwoordelijk voor een deugdelijke administratieve afhandeling en 
registratie van declaraties.  

8.6. In geval van twijfel omtrent een declaratie, wordt deze voorgelegd aan het Bestuur van Baseball 
Softball Vlaanderen. 
 

9.  Creditcards 
9.1. Het gebruik van creditcards voor binnenlands gebruik wordt zo veel mogelijk beperkt. 
9.2. De penningmeester draagt zorg voor het aanvragen, verstrekken en intrekken van creditcards.  
9.3. Bij de afhandeling van betalingen verricht met een creditcard wordt een daartoe vastgesteld 

formulier ingediend. Bij het formulier wordt een betalingsbewijs gevoegd en op het formulier 
wordt de functionaliteit van de uitgave vermeld. 

9.4. Het gebruik van de creditcard kan uitsluitend betrekking hebben op uitgaven die volgens de 
geldende regelingen voor vergoeding in aanmerking komen. 

9.5. Ingeval van twijfel over een correct gebruik van de creditcard wordt dit aan het Bestuur van 
Baseball Softball Vlaanderen voorgelegd. 

9.6. Indien met de creditcard kosten zijn betaald die na controle voor rekening van het desbetreffende 
bestuurslid zouden moeten komen, wordt aan het bestuurslid een factuur gezonden ter hoogte 
van het bedrag dat voor zijn rekening dient te blijven. 

 
10.    Teken bevoegdheid  
10.1. Elk contract dat aangegaan wordt vanuit Baseball Softball Vlaanderen naar een derde partij of 

omgekeerd moet door 2 van de 3 leden van het dagelijks bestuur ondertekend worden. 
10.2. Elk meerjarig contract dat aangegaan wordt vanuit Baseball Softball Vlaanderen naar een derde 

partij of omgekeerd moet door het voltallig dagelijks bestuurd ondertekend worden na 
goedkeuring van het Bestuursorgaan. 

10.3. Indien de contractuele waarde het bedrag van € 5.000,- overschrijdt moet het volledige dagelijks 
bestuur tekenen. 

10.4. Indien de contractuele waarde het bedrag van € 10.000,- overschrijdt moet het volledige dagelijks 
bestuur tekenen na goedkeuring van het Bestuursorgaan. 

 
11.    Betaal bevoegdheid 
11.1. Elke betaling wordt goedgekeurd en uitgevoerd door de Penningmeester 
11.2. Elke factuur / betaling tot € 1.000,- kan goedgekeurd en afgetekend worden door 1 lid van het 

dagelijks bestuur. 
11.3. Elke factuur / betaling tussen € 1.000,- en € 2.500,- moet goedgekeurd en afgetekend worden 

door 2 leden van het dagelijks bestuur. 
11.4. Elke factuur / betaling boven de € 2.500,- moet goedgekeurd  en afgetekend worden door 2 leden 

van het dagelijks bestuur en goedkeuring ontvangen van het Bestuursorgaan. 
11.5. Het opsplitsen van aankopen om onder bovenstaande limieten te blijven is niet toegestaan. 
  
12.    Verantwoording 
12.1. Het Bestuur legt jaarlijks verantwoording af over de naleving van de in deze Gedragscode 

neergelegde gedragsregels aan de Algemene Vergadering van Baseball Softball Vlaanderen. 
12.2. Deze verantwoording wordt opgenomen in het jaarverslag van Baseball Softball Vlaanderen. 
 
13.    Seksueel overschrijdend gedrag 

Er dient extra aandacht te worden geschonken aan de fysieke en seksuele integriteit van 
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de sporter en deelnemer, die te allen tijde dient te worden gerespecteerd. 
 
De bestuurder en personeel 

13.1.  Neemt (meldingen van) grensoverschrijdend gedrag ernstig. 
Hij/zij spant zich in om het onderwerp integriteit bespreekbaar te maken en te houden. 
Hij/zij zorgt voor een bepaalde mate van alertheid in de organisatie voor onbehoorlijk 
en/of grensoverschrijdend gedrag. 
 

13.2.  Neemt niet deel aan seksueel overschrijdend gedrag, noch zal hij/zij anderen daartoe 
aanmoedigen. 
 
Hij/zij zal door feitelijke interventie een klaarblijkelijk vorm van seksueel 
grensoverschrijdend gedrag waarvan hij/zij getuige is of waarvan hij/zij op de hoogte 
wordt gesteld, onmiddellijk (doen laten) stoppen en de nodige hulp (laten) bieden aan het 
slachtoffer. 
 
Hij/zij zal zijn/haar taken correct uitvoeren zodat geen gelegenheid ontstaat voor 
seksueel grensoverschrijdend gedrag. De sportbegeleider/trainer … zal zo enkel 
sporttechnische fysieke handelingen m.b.t de sporter verrichten die tot zijn/haar 
bekwaamheid en taken behoren en/of voor de sportbeoefening noodzakelijk zijn. Hij/zij 
zorgt ervoor dat daar waar lichamelijk contact noodzakelijk en functioneel is voor de 
sportbeoefening, hij/zij de bedoeling van de handeling duidelijk maakt. 

 
Hij/zij zal geen seksueel of erotische geladen sfeer creëren (door woord, gedrag, 
vertoning filmbeelden, aankleding omgeving, etc.) of aan het voortbestaan daarvan een 
bijdrage leveren. Hij/zij zal zich onthouden van seksueel getinte opmerkingen, 
schunnigheden, ontboezemingen over eigen of andermans seksleven, via eender welk 
communicatiemiddel. 

 
Hij/zij houdt rekening met wat de andere als seksueel intimiderend ervaart (bijvoorbeeld 
iemand naar zich toe trekken om te kussen bij begroeting en afscheid, zich tegen de 
sporter aandrukken en andere ongewenste aanrakingen). 
 
Hij/zij mag niet ingaan op seksuele/erotische verlangens of fantasieën van een seksueel 
minderjarige sporter (<16 jaar). 
 

13.3.  Zal onmiddellijk melding doen van een incident of situatie m.b.t. seksueel 
grensoverschrijdend gedrag (bij de API of het bestuur). Hij/zij mag anderen (zoals een 
sporter, begeleider of bestuurder) niet ontmoedigen of beletten om melding te doen of 
een klacht in te dienen inzake seksueel grensoverschrijdend gedrag. 
 

13.4.  Zal zich ervan onthouden de sporter te behandelen op een wijze die de sporter in 
zijn/haar waardigheid aantast en verder in het privéleven van de sporter door te dringen 
dan nodig is voor het gezamenlijke gestelde doel. Hij/zij zal tijdens de trainingen, stages, 
wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter in de ruimte 
waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de slaapkamer. Zo zal de hij/zij: 
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Zich niet onnodig en/of zonder toestemming van de sporter bevinden in of naar binnen 
kijken/gluren in ruimtes die door de sporter worden gebruikt als privéruimtes, zoals 
douches, kleedkamers, toiletten, slaapkamers en soortgelijke ruimtes, waarin de sporter 
mag veronderstellen zich te kunnen gedragen alsof hij/zij alleen en ongezien is. 
 
De sporter niet bij herhaling of op systematische wijze privé alleen thuis of een andere 
afgezonderde plaats uitnodigen wanneer deze ontmoeting vanuit de begeleidingstaak 
niet nodig is en/of elders kan worden georganiseerd, zoals in een clubgebouw of een 
publieke gelegenheid. 
 
De sporter op geen enkele wijze systematisch isoleren en niet systematisch een één-op-één relatie 
tussen hem/haar en sporter realiseren, zonder dat daar sporttechnische redenen voor zijn. 
 

13.5.  Zal zich onthouden van elke vorm van seksueel of emotioneel machtsmisbruik of 
intimidatie tegenover sporter. Zo zal hij/zij: 
 
Geen dwang uitoefenen of op enigerlei wijze misbruik maken van het machtsverschil dat 
bestaat tussen hem/haar en de sporter, met het kennelijke oogmerk de sporter tot 
seksuele handelingen te dwingen, daartoe te verleiden of over te halen, of die te duiden. 
 
Geen (im)materiele voordelen of vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling 
(seksuele) tegenprestaties te vragen. 
 

13.6. Zal meewerken aan het intern/extern (voor)onderzoek en de interne tuchtprocedure die 
naar aanleiding van een aangifte m.b.t. seksueel grensoverschrijdend gedrag bij een 
tuchtcommissie of onderzoeksinstantie aanhangig is. Hij/zij zal gevolg geven aan een 
oproeping voor de tuchtcommissie. 

 
 
Titel 6. - SPELERS & LICENTIES 
 
 ART. IR 6.1 
 
Onder speler of niet-speler wordt zowel een mannelijke als vrouwelijke persoon bedoeld. 
Aan de competities of wedstrijden ingericht, toegestaan of erkend door Baseball Softball Vlaanderen kan 
enkel deelgenomen worden door spelers en niet-spelers die in het bezit zijn van een geldige licentie, 
uitgereikt door Baseball Softball Vlaanderen.   
Een speler kan slechts één licentie per sportdiscipline bekomen (Baseball – Softball – Slowpitch – Recreant 
– Beeball - Multimove). 
Een speler kan voor één of meerdere sportdisciplines een licentie verkrijgen, binnen één of meerdere 
clubs. Het is niet mogelijk om voor dezelfde sportdiscipline in meerdere clubs een licentie te verkrijgen.  
 
Baseball Softball Vlaanderen levert verschillende soorten spelerslicenties af: 

• Spelend Competitie  
o 16+ Baseball - Softball 
o 16- Baseball - Softball  

• Recreatie 
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o Slowpitch - Recreant 
o Recreant 
o Beeball 
o Multimove 

 

• Participatie 
o 4-8j Multimove 
o Dag licentie 

 
Baseball Softball Vlaanderen levert verschillende soorten niet-spelend licenties af: 

• Niet-spelend 
o Coach 
o Umpire 
o Scorer 
o Jeugdofficial 
o Bestuurder 
o Basislid 

 
 
 
ART. IR 6.2 
 
Een licentie wordt aangevraagd via een club of Liga aan de hand van het daarvoor voorziene document. 
 
Het ondertekenen van een licentieaanvraag wordt beschouwd als aansluiting bij de club die erop vermeld 
staat. Een licentieaanvraag is ongeldig indien niet alle vereiste gegevens, aangeduid met een asterisk op de 
aanvraag, werden ingevuld. In voorkomend geval zal ook geen licentie worden afgeleverd. 
 
Indien twee licentieaanvragen voor dezelfde licentie bij verschillende clubs worden ondertekend, telt de 
licentie waar het eerst getekend werd. 
  
Voor personen jonger dan 18 jaar moet de handtekening van één der ouders of de voogd op de 
licentieaanvraag aanwezig zijn. 
 
Clubs kunnen spelende en niet-spelende leden aansluiten vanaf 1 november. Hun licentie zal dan 
maximaal geldig zijn tot 31 december van het daaropvolgende jaar. 
 
ART. HR. 6.3 
 
Bij schorsing of tijdelijke intrekking of eender welke andere ordemaatregel zal het Bestuursorgaan zich 
houden aan het decreet van de niet professionele sportbeoefenaar van 24 juli 1996 met betrekking tot de 
tuchtregeling. 
 
Het Bestuursorgaan van de sportorganisatie kan bij eenvoudige meerderheid ter voorkoming van 
herhaling, om de orde of rust te herstellen of de veiligheid te waarborgen, ordemaatregelen nemen. In 
geval van (vermeend) grensoverschrijdend gedrag kan dit inhouden dat aan een persoon met 
onmiddellijke ingang een tijdelijke beperking van de bewegingsvrijheid, een tijdelijk verscherpt toezicht, 
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een tijdelijke beperking of wijziging van de uitgeoefende activiteit of een tijdelijke schorsing wordt 
opgelegd, desgevallend beperkt tot de locatie(s) waar de herhaling of onveiligheid worden gevreesd. 
Andere ordemaatregelen zijn tevens mogelijk, indien en voor zover deze nodig zijn om de orde en/of 
veiligheid binnen de vereniging te waarborgen dan wel te herstellen. De ordemaatregel dient daartoe 
noodzakelijk, geschikt en evenredig te zijn.  
 
De persoon die het voorwerp uitmaakt van een eventuele ordemaatregel kan gehoord worden. Dit kan 
ook telefonisch, online of zelfs schriftelijk georganiseerd worden. Daartoe zal de persoon per e-mail of per 
aangetekend schrijven worden uitgenodigd.  
 
De ordemaatregel is geen tuchtsanctie maar een bestuurlijke maatregel. 
 
De ordemaatregel kan maximaal opgelegd worden tot de uitspraak in de navolgende tuchtprocedure in 
kracht van gewijsde is getreden. 
 
Tegen een ordemaatregel staat hoger beroep open bij de voorzitter van de tuchtkamer van het VST, 
conform het procedurereglement van het VST. Dit beroep is niet schorsend. Tegen de beslissing van de 
voorzitter van de tuchtkamer VST staat geen rechtsmiddel open.  
 
Titel 7. – REGLEMENTEN TRAINERS/COACHES BASEBALL SOFTBALL VLAANDEREN  
 
ART. HR. 7.1  
 
Een coach kan een geldige coachlicentie verkrijgen: 

• Als hij/zij in bezit is van het diploma Trainer A baseball of softball 

• Als hij/zij in bezit is van het diploma Trainer B baseball of softball 

• Als hij/zij in bezit is van het diploma Instructeur B baseball 

• Als hij/zij in bezit is van het diploma Initiator baseball/softball 

• Een eenjarige coachlicentie kan aangevraagd worden als de coach zich inschrijft in het modulair 
systeem opgelegd door VTS en welke inschrijving plaats vindt in hetzelfde jaar van de aanvraag. 
Men is ingeschreven als VTS deze erkend heeft. 

• Alle andere gevallen kunnen bekeken worden in het schema voor gelijkgestelde kwalificaties 
vooropgesteld volgens VTS 

 
Opmerking: 

• Huidige coaches en assistent coaches t/m 2009 kunnen een permanente coachlicentie aanvragen. 
 

Titel 8. – BEËINDIGEN VAN OVEREENKOMST VAN LIDMAATSCHAP BIJ EEN CLUB 
 
ART. IR 8.1 Spelende leden 
 
8.1.1 Het reglement in verband met het beëindigen van overeenkomst van lidmaatschap is van toepassing 
op alle aangesloten spelende leden van Baseball Softball Vlaanderen, zowel mannen als vrouwen. In de 
hiernavolgende artikels zullen echter enkel de mannelijke benamingen gebruikt worden. 
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8.1.2 Een speler die gedurende één competitiejaar geen licentie heeft gehad kan vrij naar een club van 
zijn keuze gaan. Deze regel geldt voor iedere licentie afzonderlijk. 
 
8.1.3 Een speler beëindigt zijn overeenkomst van lidmaatschap bij zijn huidige club via het online 
transferformulier A een aangetekend schrijven aan zijn club en van Baseball Softball Vlaanderen tijdens de 
opzegperiode (1 november t.e.m. 30 november). Hierbij wordt rekening gehouden met volgende punten: 

• Deze regel geldt voor iedere licentie afzonderlijk. 

• De registratie van invullen van het transferformulier A geldt als bewijs van de datum. 

• De poststempel geldt als bewijs van de datum. 

• De speler voegt bij zijn aangetekend schrijven aan Baseball Softball Vlaanderen een bewijs van 
aangetekend schrijven aan zijn club. 

• Het aangetekend schrijven gebeurt via de officiële documenten, te verkrijgen via het secretariaat 
van Baseball Softball Vlaanderen.  

• Het aangetekend schrijven wordt gericht aan de adressen gepubliceerd op de website Baseball 
Softball Vlaanderen.  

• Bij minderjarige spelers wordt het schrijven ook ondertekend door één ouder of voogd.  

• Bij minderjarige is het invullen van het formulier door één ouder of voogd vereist. 

• Als een speler nog geen nieuwe club kan opgeven door middel van het in vullen van 
transferformulier A, zal gevraagd worden om uiterlijk op 31 december een bevestiging hiervan 
door te geven via het online transferformulier B.  

 
8.1.4 Mits het correct beëindigen van zijn overeenkomst van lidmaatschap kan een speler vanaf 1 januari 
1 november een licentie krijgen bij de door de speler aangegeven eender welke club. Deze regel geldt voor 
iedere licentie afzonderlijk. 
 
8.1.5 Beëindiging van overeenkomst van lidmaatschap kan slechts eenmaal per opzegperiode. Vanaf het 
ogenblik dat een speler een licentieaanvraag ondertekent, is hij lid van de desbetreffende club, minimaal 
tot de volgende opzegperiode.  
 
8.1.6 Een speler met schulden (financieel, uniform, materiaal, …) aan een club, kan niet aansluiten bij een 
andere club alvorens deze schulden vergoed zijn. De club moet de schulden van de betrokken speler kunnen 
bewijzen. Clubs hebben de mogelijkheid om via een mail, gericht aan het secretariaat Baseball Softball 
Vlaanderen, een protest in te dienen tegen de aanvraag van de respectievelijke speler tussen 1 en 31 
december.  
 
8.1.7 Alle geregistreerde toegestane beëindigingen van overeenkomst van lidmaatschap worden vanaf 1 
december tussen 15 en 31 december gepubliceerd op de website van Baseball Softball Vlaanderen.  
 
8.1.8 Een speler kan ten allen tijden in onderling overleg zijn overeenkomst van lidmaatschap beëindigen 
en aansluiten bij een nieuwe club.  
Dit kan enkel via het document “Transfer met onderling akkoord”. Het document moet ondertekend worden 
door de speler in kwestie, de huidige club, de nieuwe club en het Bestuursorgaan Baseball Softball 
Vlaanderen. Voor een minderjarige speler dient het document tevens ondertekend te worden door één 
ouder of voogd. Deze regel geldt voor iedere licentie afzonderlijk. 
 
8.1.9 Een speler kan ten allen tijden in onderling overleg uitgeleend worden aan een nieuwe club.  
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Dit kan enkel via het document “Uitlening”. Het document moet ondertekend worden door de speler in 
kwestie, de huidige club, de nieuwe club en het Bestuursorgaan van Baseball Softball Vlaanderen. Voor een 
minderjarige speler dient het document tevens ondertekend te worden door één ouder of voogd. Deze regel 
geldt voor iedere licentie afzonderlijk.  
 

Link naar Transferformulier A 

Link naar Transferformulier B  
 
ART. HR. 8.2 Niet-spelende leden? 
 
Een niet-spelend lid kan zijn lidmaatschap altijd beëindigen. 
 
ART. HR. 8.3 Professionele sportbeoefenaar 
 
8.3.1 Profspeler is een speler die een contract heeft waarbij het minimumbedrag voorzien is dat bepaald 
is in de wet van 24.02.1978 op de betaalde sportbeoefenaar. 
 
8.3.2 Elke club moet bij aanvang van de competitie en uiterlijk voor 1 april de lijst van de profspelers die 
zij wenst op te stellen in de komende competitie, per aangetekend schrijven, neerleggen op het 
secretariaat van Baseball Softball Vlaanderen. Deze lijst bevat een verklaring van elke profspeler waarin 
door hem erkend wordt dat hij een profcontract ondertekend heeft. Deze verklaring bevat ook een tekst 
ondertekend door de club en de speler dat Baseball Softball Vlaanderen volmacht krijgt om informatie in 
te winnen dat de RSZ betaald is, de fiscale fiche neergelegd is bij de belastingen en dat de 
bedrijfsvoorheffingen en de arbeidsverzekering voor betreffende speler betaald is. 
 
8.3.3 Indien in de loop van het seizoen een profcontract wordt afgesloten met een speler zal de club, 
per aangetekend schrijven, binnen de vijf dagen die volgen op de ondertekening van het contract, 
poststempel geldt als bewijs, dezelfde verklaringen opsturen zoals in punt 8.3.2 voorgeschreven. 
 
8.3.4 In geval van overtreding van dit artikel zal de club gesanctioneerd worden met een boete van 
€2500,00.  
  
  
 
ART. HR. 8.4 Andere Federatie 
  
8.4.1 Een speler of niet-speler die wenst aan te sluiten bij een LFBBS-club volgt de gewone procedure, 
beschreven onder 8.1.3.  
Een speler of niet-speler aangesloten bij een LFBBS-club die wenst aan te sluiten bij een Baseball Softball 
Vlaanderen -club volgt de reglementen van LFBBS. 
 
8.4.2 Licentieaanvragen van buitenlandse spelers naar een Baseball Softball Vlaanderen -club zullen 
enkel kunnen gebeuren mits de toepassing van Baseball Softball Vlaanderen & KBBSF reglementeringen en 
de toestemming van de federatie van hun land. Clubs die deelnemen aan wedstrijden ingericht door CEB 
of ESF dienen ook rekening te houden met de reglementen van deze bonden. 
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8.4.3 Elke speler die zijn beëindiging van overeenkomst van lidmaatschap heeft aangevraagd en zich 
wenst aan te sluiten bij een club uit een buitenlandse federatie dient dit op het secretariaat van Baseball 
Softball Vlaanderen te melden op straffe van nietigheid. Deze aanvragen worden verder afgehandeld door 
KBBSF. Ook aanvragen voor het spelen in competities van verschillende landen tijdens hetzelfde seizoen 
zijn, voor zover ze zijn toegestaan door CEB, EFS, IBAF of ISF, onderhevig aan een meldingsplicht bij 
Baseball Softball Vlaanderen en een toelating door KBBSF. 

 

Titel 9 – WEDSTRIJDEN. 

 
ART. HR. 9.1 
 
Voor alle wedstrijden of tornooien ingericht door Baseball Softball Vlaanderen, zijn de  statuten en het 
huishoudelijk reglement van Baseball Softball Vlaanderen van toepassing. Voor wedstrijden of tornooien, 
ingericht door K.B.B.S.F. en erkend door Baseball Softball Vlaanderen zijn ook de  statuten en het 
huishoudelijk reglement van de K.B.B.S.F. van toepassing alsook andere specifieke reglementen 
uitgevaardigd door K.B.B.S.F onder meer sportreglement, disciplinair reglement, C.U.S. reglement. Deze 
lijst is niet limitatief. 
Internationale wedstrijden zijn onderworpen aan de regels van: 
 
  voor baseball: CEB en IBAF 
  voor softball:   ESF en ISF 
 
ART. IR 9.2 
 
Alle voorseizoenwedstrijden dienen vóór 1 maart gemeld te worden in één schrijven. Latere aanvulling van 
deze melding dient minstens 14 dagen op voorhand gedaan te worden i.v.m. de meldingsplicht zoals 
beschreven in het MVS-decreet. 
 
ART. IR 9.3  
 
Om deel te nemen aan de competitie dient elke club zich te schikken naar de onderrichtingen zoals ze elk 
jaar verschijnen bij het bekend maken van de competitiestructuur. 
 
 
 
Titel 10. - MEDISCH EN ETHISCH VERANTWOORDE SPORTBEOEFENING 
 
ART. HR. 10.1 
 
De ethische en medische commissie is bevoegd om de decretale taken van Baseball Softball Vlaanderen te 
bewaken en te waarborgen. De bevoegdheden van de ethische en medische commissie zijn de volgende: 
*geeft advies inzake gezond en ethisch sporten. Dit wil zeggen sporten in overeenstemming met het geheel 
van positieve waarden en normen en daarmee verband houdende maatregelen die eenieder in acht moet 
nemen met het oog op de bewaring en bevordering van de individuele integriteit (fysiek, psychisch en 
seksuele) fair play en sociale integriteit (solidariteit, diversiteit en inclusie); 
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*geeft advies i.v.m. maatregelen die nodig en wenselijk zijn om het kwaliteitsbeleid, preventiebeleid en 
reactiebeleid rond lichamelijke en seksuele integriteit te verbeteren, om risico’s te verkleinen en om 
incidenten te voorkomen en correct af te handelen. 
 
ART. HR. 10.2 
 
Bij de API (= aanspreekpersoon integriteit) van Baseball Softball Vlaanderen kunnen leden, trainers, ouders, 
clubbestuurders, club API’s of andere betrokkenen bij een Baseball Softball Vlaanderen -organisatie terecht 
met een vraag of voor advies of doorverwijzing betreffende een vermoeden of klacht over 
grensoverschrijdend gedrag.  
 
ART. IR 10.3 
 
Het gebruik of toedienen van middelen vermeld op de dopinglijst van het WADA is ten strengste verboden. 
 
ART. IR 10.4 
 
Baseball Softball Vlaanderen is begaan met het medisch verantwoord sporten.  
 
Decretale taken voor Baseball Softball Vlaanderen: 
1. Medisch verantwoorde sportbeoefening bewaken en waarborgen voor de sportbeoefenaar. 

 
2. Initiatieven en maatregelen nemen om omstandigheden en toestanden die negatief inwerken op het 

lichamelijk en psychisch welzijn van de sportbeoefenaar te voorkomen en te bestrijden. 
 

3. Hiertoe samenwerken met de sportclubs, de Vlaamse Executieve, de VSF en met het BOIC. 
 

4. De garantie geven aan de Executieve dat alle maatregelen genomen worden om MVS te bevorderen. 
 

5. De disciplinaire maatregelen, uitgesproken door de disciplinaire overheidsorganen doen naleven door 
de sportbeoefenaars. (zoals bijv. Vlaams dopingtribunaal) 

 
6. Baseball Softball Vlaanderen zal in overeenstemming met de Vlaamse decreten i.v.m. de medisch 

verantwoorde sportbeoefening van 13 juli 2007 toepassen. Zij zal de uitgesproken sancties van de 
disciplinaire commissie van de Vlaamse Gemeenschap strikt toepassen,  Indien de speler zich aan een 
opgelegde sanctie van de disciplinaire commissie van de Vlaamse Gemeenschap, ten gevolge van een 
dopingcontrole, onttrekt, zal de desbetreffende club een forfait krijgen voor elke wedstrijd waarin de 
gesanctioneerde speler aantrad. 
 

7. Voor disciplinaire procedures inzake dopingpraktijken gepleegd door elitesporters heeft Baseball 
Softball Vlaanderen een lastgevingsovereenkomst ondertekend met de vzw Vlaams Doping Tribunaal, 
dat een gezamenlijk disciplinair orgaan, met name de Disciplinaire Commissie voor Elitesporters, 
inricht. Deze disciplinaire commissie zal instaan voor de organisatie van de disciplinaire procedures 
inzake dopingpraktijken gepleegd door elitesporters die onder de verantwoordelijkheid van Baseball 
Softball Vlaanderen vallen, in overeenstemming met het decreet MVS dd. 13 juli 2007 

 
ART. HR.10.5 
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Acties 
10.5.1.  Sportmedische geschiktheidcriteria. 
Op medisch vlak is a-priori geen enkel criterium dat een persoon moet bereiken of niet mag bezitten om 
deel te kunnen nemen aan baseball of softball.  
 
10.5.2. Leeftijdsgrenzen. 
De minimumleeftijd voor inschrijving in Baseball Softball Vlaanderen is 4 jaar. Er worden geen maximum 
leeftijden gesteld. 
Voor spelers tot 16 jaar is een aangepaste reglementering van toepassing: het jeugdsportreglement  
 
10.5.3.  Medische, paramedische en psychologische begeleiding sportbeoefenaar. 
Betreffende de medische, paramedische en psychologische begeleiding verwijzen we naar de werking van 
Baseball Softball Vlaanderen die hiervoor verschillende verantwoordelijken heeft.  

• De sporttechnische coördinator andere sociale problemen. Hij/zij kan contactpersonen zoeken om 
eventueel door te verwijzen bij psychologische en andere sociale problemen. 

 
10.5.4.  Kadervorming, informatie en vormingsactiviteiten. 
Voor de kadervorming werkt Baseball Softball Vlaanderen samen met de Vlaamse Trainers School (VTS). In 
deze opleiding zit o.m. de vroegere ABO (Algemene Basis Opleiding) verwerkt. 

• Initiator 

• Instructeur B 

• Trainer B 

• Trainer A 
 
Bij de eigen opleidingen, bijscholingen en informatie naar de leden toe, wordt aandacht besteed aan 
verschillende zaken.  

• de veiligheidsaspecten tijdens wedstrijden;  

• wetenschappelijke artikels over medische nieuwtjes; 

• eerste hulp bij ongevallen; 
 
10.5.5.  Medewerking aan controles en toezicht. 
Elk lid is verplicht zich te onderwerpen aan de wetgeving. Bijgevolg dient hij/zij zich te houden aan de 
reglementeringen die zich ter zake voordoen. Baseball Softball Vlaanderen heeft buiten de wettelijke 
bepalingen geen eigen reglementaire bepalingen. 
 
De clubs worden regelmatig op de hoogte gebracht van hun decretale verplichting medewerking te 
verlenen bij eventuele dopingcontroles en hoe dit concreet moet gebeuren. 
 
Ieder jaar worden de clubs eraan herinnerd dat zij hun activiteiten tijdig moeten melden aan het 
secretariaat, zodat Baseball Softball Vlaanderen een wedstrijdkalender kan bezorgen aan de Administratie 
Gezondheidszorg met de officiële wedstrijden en voorbereidingen. 
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10.5.6.  Informeren van de leden. 
De leden van Baseball Softball Vlaanderen worden op de hoogte gebracht van de initiatieven van de 
Vlaamse Executieve, de VSF of het BOIC waaraan de federatie heeft meegewerkt, en de wijze waarop dit 
concreet is gebeurd. 
Reglementaire bepalingen en interessante artikels hoe men sportletsels, overbelasting en 
dopingpraktijken aanpakt, worden eveneens vermeld in de mededelingen aan de leden. 
 
10.5.7.  Meldingen aan de overheid. 
Baseball Softball Vlaanderen brengt, telkens erom gevraagd wordt, verslag uit over de naleving van de 
decretale bepalingen en over de opvolging van de adviezen van de Raad voor MVS en van zijn commissies. 
Zij zal eveneens de Executieve ervan inlichten indien er wijzigingen zijn op het gebied van statutaire, 
reglementaire of contractuele bepalingen betreffende MVS. 
 
Baseball Softball Vlaanderen zal jaarlijks een verslag opstellen ten behoeve van de Executieve met een 
kritische evaluatie betreffende het beleid van de overheid in verband met MVS en met een inventaris van 
de tekorten en prioritaire behoeften. 
 
Het is in het belang van alle betrokkenen en van Baseball Softball Vlaanderen zelf om alle maatregelen te 
nemen die MVS bevorderen. 
 
Baseball Softball Vlaanderen dient de disciplinaire maatregelen, uitgesproken door de disciplinaire 
overheidsorganen, te doen naleven door de sportbeoefenaars. 
Indien er zich op dit vlak problemen zouden voordoen zal de VSF om bijstand gevraagd worden. 
 
ART. HR.10.6 
 
EHBO-Koffer: 
 
Een verbandkist moet onmiddellijk ter beschikking zijn van de sporters en dient het volgende te bevatten: 
 

• het telefoonnummer van het dichtstbijzijnde ziekenhuis 

• ontsmettingsmiddel, min. 30 ml 

• hydrofiele watten, min. 50 gr 

• 3 cambric zwachtels van 10 cm 

• 3 cambric zwachtels van 5 cm 

• 2 elastische fixatiezwachtels van 10 cm 

• rolletje hechtpleister 

• steriele kompressen 5x5 cm 

• steriele kompressen 10x10 cm 

• roestvrije schaar 

• rolletje wondpleister 
 
Er moet ijs of coldpack ter beschikking zijn. 
 
Titel 11 - KLACHTEN  
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ART. IR 11.1 
 
Klachten worden behandeld door de ombudsdienst van Baseball Softball Vlaanderen. 
 
Klachten omtrent seksueel overschrijdende gedrag worden behandeld door de API (aanspreekspersoon 
integriteit) van Baseball Softball Vlaanderen. 
 
Titel 12. - SLOTBEPALINGEN 
 
ART. IR 12.1 
 
Alle gevallen niet voorzien in het huidige huishoudelijk reglement of de  statuten zullen beslecht worden 
door het Bestuursorgaan. 
 
De bepalingen vervat in de  statuten en het huishoudelijk reglement (van zowel Baseball Softball Vlaanderen 
als K.B.B.S.F) en het officiële orgaan van de K.B.B.S.F (“Weekbericht”) en Baseball Softball Vlaanderen 
(“Nieuwsbrief”) dienen gelezen en geïnterpreteerd te worden in onderling verband en als zijnde een 
ondeelbaar geheel. 
 
Indien sommige bepalingen van de officiële spelregels hiermee strijdig zouden zijn, zullen de spelregels 
ondergeschikt zijn ten opzichte van deze bepalingen. 
 
ART. IR 12.2 
 
"De nieuwsbrief" is het officiële orgaan van Baseball Softball Vlaanderen 
 
Alle mededelingen die er in verschijnen hebben slechts bindende kracht voor het lopende seizoen. De aldus 
gepubliceerde mededelingen zullen voor de AV van het 4de kwartaal in het Huishoudelijk Reglement of  
statuten worden opgenomen. Gebeurt dit niet, dan zijn bedoelde mededelingen niet meer van kracht. 
 
De mededelingen welke door de K.B.B.S.F. in het officiële orgaan gepubliceerd worden, zijn eveneens 
bindend. 
 
Mededelingen van de andere Liga's zijn enkel informatief. 
 
ART. IR 12.3 
 
Dit huishoudelijk reglement kan gewijzigd worden door het Bestuursorgaan met een meerderheid van 2/3 
van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. 
 
Elk voorstel tot wijziging dient het artikel te vermelden waarover het voorstel gaat en tevens de 
voorgestelde tekstwijziging op te geven, zo niet kan het voorstel niet op de agenda van het Bestuursorgaan 
geplaatst worden. 
 
Het huidige huishoudelijk reglement vervangt alle voorgaande reglementen en innerlijke statuten, met 
ingang van datum van publicatie. 
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