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1
1.1

Door de K.B.B.B. aangerekende bedragen
Bijdragen

1.1.1

Club:
€ 25,00 verzekeringspolis Ethias “alle risico’s”
€ 60,00 per K.B.B.B.-volle licentie lidkaart voor leden +19 jaar (junioren en senioren)
€ 25,00 per K.B.B.B.- volle licentie lidkaart voor leden -19 jaar (1)
€ 5,00 per K.B.B.B. kleine lidkaart (bestuursleden moeten een volle licentiekaart hebben. Voor de clubs
betekent dit dat de voorzitter, secretaris, penningmeester en sportbestuurder verplicht een volle
licentiekaart van de betrokken club moeten hebben) (2)
De jaarlijkse lidkaart of zelfklever worden gratis bezorgd, in geval van verlies van een lidkaart zal € 2,50 per
stuk aangerekend worden.
(1)

(2)

1.1.2

1.2

met " leden -19 jaar " worden bedoeld: leden die jonger zijn dan 19 jaar op 1 september van het
bedoelde sportjaar.
Zie artikel 1.3.1.2. van het RIO)

Steunende leden (art. 1.4 RIO):
minimum € 125,00 per lidkaart

Supplementen

1.2.1

N.I.D.M.
€ 50,00 clubbijdrage per deelnemende ploeg aan de N.I.D.M. (Europabeker).

1.2.2

N.I.S.M.
€ 50,00 clubbijdrage per deelnemende ploeg aan de N.I.S.M. (Europabeker).

1.2.3

Beker van België
€ 5,00 per speler en per formaat

1.2.4

Interclubs Mixte en Alexis + Beker Willy Meulders (Gewesten) – enkel eerste afdeling (alle speelwijzen)
€ 12,50 per ploeg

1.3

Deelname ereklasse (per speelwijze en per deelnemer):
€ 37,00 voor vrij - kader – band – 5 Kegels
€ 50,00 voor driebanden
€ 37,00 voor artistiek biljart
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1.4

Administratieve kosten

1.4.1

Bij forfait
1.4.1.1 District en gewest: volgens de richtlijnen van het district of gewest
1.4.1.2 Nationaal: zie kader hieronder
Nationaal

Voorwedstrijden:
Finale:

Kampioenschap van België
Beker Willy Meulders, Gewesten, Alexis en Mixte
Tornooien of Bekers
Beker
België

van

Nationale voorwedstrijden
Finale

NIDM
NISM

–

Verwittigd forfait
Onverwittigd forfait
Verwittigd forfait
Onverwittigd forfait
Verwittigd forfait
Onverwittigd forfait
Verwittigd forfait
Onverwittigd forfait
Verwittigd forfait
Onverwittigd forfait
Verwittigd forfait
Onverwittigd fofait
Verwittigd forfait
Onverwittigd fofait

Onvolledige ploeg of foute opstelling
Forfait voor één ontmoeting
Algemeen forfait na uitgifte kalender
Wedstrijdbladeren niet ontvangen twee dagen na wedstrijd (postdatum) –
bedrag wordt steeds verdubbeld bij herhaling

€ 25,00
€ 62,00
€ 25,00
€ 62,00
€ 62,00
€ 124,00
€ 25,00
€ 37,00
€ 6,25
€ 12,50
€ 25,00
€ 50,00
€ 25,00
€ 62,00
€ 12,50
€ 100,00
€ 300,00
€ 5,00

Terugtrekking na inschrijving in de disciplines waarvoor rechtstreeks Nationale Voorwedstrijden
georganiseerd worden:
Terugtrekking later dan 3 maanden voor de voorziene speeldatum op de kalender en voor de
publicatie ervan brengt administratieve kosten mee ten bedrage van € 10,00.
Vanaf de publicatie van de kalender wordt het beschouwd als een verwittigd forfait.
Bij forfait op de tweede dag van een competitie (verwittigd of onverwittigd) verdubbelt het bedrag van de
boete.
1.4.2

Waarborgsom voor beroep in tuchtprocedure en rechtspleging:

1.4.3

Laattijdige betalingen:
1.4.3.1 Verzending herinneringsbrief € 7,50 administratieve kosten

€ 75,00

1.4.3.2 Bij ingebrekestelling wordt 10% van het gefactureerde bedrag bijgeteld met een minimum van
€ 25,00.
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2

Door de K.B.B.B. betaalde vaste vergoedingen

Noot: De betalingen gebeuren uitsluitend op een bankrekeningnummer.

2.1

Verplaatsingen vergaderingen
Verplaatsingskosten voor vergaderingen worden terugbetaald aan € 0,20 per km, enkel met ondertekende
aanwezigheidslijst en enkel voor de leden van:
- Raad van Bestuur
- Directiecomité
- Vergaderingen van Nationale Commissies
- Verplaatsingen in opdracht van de K.B.B.B

2.2

Wedstrijdleiding

2.2.1

Met wedstrijdleiding wordt bedoeld: de sportbestuurder met dienst.

2.2.2

Met "km" wordt bedoeld: kilometervergoeding, dit is altijd € 0,20/km. De verplaatsing heen en terug moet
minstens 10 km bedragen. Minder dan 10 km wordt niet vergoed.

2.2.3
Ereklasse
Hoofdklasse
Excellentie
Andere klassen
Interclubs
Artistiek
Ereklasse
Excellentieklasse
Gemengde organisatie
ere/excellentie

2.3

Nationale voorwedstrijden
Kampioenschap van België
Nationale voorwedstrijden
Nationale Finale
Nationale voorwedstrijden
Nationale Finale

Geen vergoeding
€ 40,00 per dag + km
Geen vergoeding
€ 25,00 per dag + km
Geen vergoeding
€ 25,00 per dag + km

Nationale Finale

€ 25,00 per dag + km

Wedstrijdleiding,
en verplaatsing
Wedstrijdleiding,
en verplaatsing
Wedstrijdleiding,
en verplaatsing

scheidsrechters
€ 372,00 in totaal
scheidsrechters
€ 272,00 in totaal
scheidsrechters
€ 372,00 in totaal

Scheidsrechters

2.3.1

Artistiek: Kampioenschappen van België: zie tabel hierboven

2.3.2

Ere- en Hoofdklasse: (Nationale Voorwedstrijden en Multi’s/nationale finale)
7,50€ per wedstrijd + € 0,20/km

2.3.3

Excellentie en 1° klasse: (Nationale voorwedstrijden en finale)
€ 6,50 per wedstrijd + € 0,20/km

2.3.4

Andere klassen en 5-kegels
2.3.4.1 Gewestfinale: geen vergoeding van nationaal.
2.3.4.2 Nationale finale:
4,50 per wedstrijd + € 0,20/km
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2.3.5

2.4

Interclubs (Beker Willy Meulders/Gewesten, Alexis en Mixte KB):
Nationale finale: € 4,50 per wedstrijd.+ € 0,20/km

Multidisciplines:

2.4.1

Wedstrijdleiding zie hiervoor

2.4.2

1 hoofdscheidsrechter, speaker en de nationale penningmeester:
Dag vergoeding: 30€
Vergoeding per overnachting € 40,00
Verplaatsing € 0,20/km

2.5

Beker van België

2.5.1

Wedstrijdleiding:
dagvergoeding van de organisator, geen verplaatsingsvergoeding.

2.5.2

2 hoofdscheidsrechters en de nationale penningmeester:
Dag vergoeding: 30€
Vergoeding per overnachting € 40,00
Verplaatsing € 0,20/km

2.5.3

Scheidsrechters: € 5/set + € 0.20/km

2.6

Administratieve vergoeding gewesten:
€ 7,50 per toegetreden lid met een volle licentie kaart

2.7

Internationale wedstrijden per door de K.B.B.B. afgevaardigde speler:

2.7.1

€ 50,00 per dag (effectieve speeldagen) + 1 dag + € 0,20/km of € 100,00 per dag (effectieve speeldagen) + 1
dag + € 0,20/km bij voorlegging van een originele hotelfactuur.

2.7.2

Indien van toepassing terugbetaling van het inschrijvingsgeld doch enkel voor de officiële afgevaardigde
speler of ploeg.

2.7.3

Recht op vliegtuigticket indien afstand groter dan 1500 km heen / terug. Indien de verplaatsing ten laste van
de K.B.B.B. is, reservatie vooraf te bespreken met K.B.B.B. via Algemeen Secretaris, eventueel beslissing
door Raad van Bestuur.
2.7.3.1 Seniors
2.7.3.1.1
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2.7.3.1.2

Voor het wereldkampioenschap is de best geklasseerde van het laatste Europese
kampioenschap de Belgische vertegenwoordiger. Indien de wereldkampioen van
Belgische nationaliteit is, in welke discipline dan ook en naar een volgend W.K. gaat,
wordt hem dezelfde vergoeding toegekend als de Belgische vertegenwoordiger (dit is
de heersende Belgische kampioen) na aftrek van de tussenkomst van de organisator.
Indien dit dezelfde persoon is, wordt slechts één vergoeding toegekend.

2.7.3.2 Jeugd en Juniores
2.7.3.2.1 Voor het E.K. Jeugdclubploegen wordt de verplaatsing van één voertuig per ploeg
vergoed, clubbegeleider en drie spelers. Indien meerdere ploegen deelnemen kan een
bijkomende nationale afgevaardigde aangeduid worden.
2.7.3.2.2

Voor de individuele E.K. jeugd en junioren wordt naargelang het aantal Belgische
deelnemers een één-, twee- of driepersoonskamer vergoed aan de werkelijke kostprijs.
Voor de verplaatsing wordt maximaal 1 voertuig vergoed. In principe is dit de
begeleider – coach. Voor vliegtuigreizen gelden dezelfde regels als hiervoor (2.7.3).
Elke speler ontvangt bijkomend € 20,00/dag voor algemene onkosten.

Deze vergoeding wordt niet aan de spelers toegekend ingeval van competities in België waarbij
prijzengeld voor de spelers voorzien is.

2.8

Internationale wedstrijden georganiseerd in België

2.8.1

De kosten verbonden aan de organisatie van internationale wedstrijden in België zijn volledig ten laste van
de organisator.
Eventueel kan een tussenkomst aan de KBBB gevraagd worden voor de arbitragekosten met een
maximum van € 500,00 per organisatie.
Deze zal geval per geval vastgelegd worden in een overeenkomst tussen de organisator en de federatie.
Het standaardmodel is beschikbaar bij de Nationale Secretaris.

2.8.2

2.9

De minimale onkostenvergoeding zal bestaan uit:
2.8.2.1 Sportbestuurder: € 37,00 per dag + € 0.20/km en eventueel overnachting.
2.8.2.2 Scheidsrechters: € 7,50 per wedstrijd + € 0.20/km

Officiële afgevaardigde(n) bij internationale wedstrijden:

2.9.1
2.9.2

€ 74,00 per dag en € 0,20/km of € 100,00 per dag + € 0,20/km bij voorlegging van een originele hotelfactuur.
Recht op vliegtuigticket indien afstand groter dan 1500 km heen / terug
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3
3.1

Door de K.B.B.B. ter beschikking gesteld prijzengeld:
Ere- + Hoofd- en excellentie + VAS

3.1.1

3.2

Bijzondere regeling die jaarlijks wordt vastgelegd in de begroting opgesteld door de Raad van Bestuur en
goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de VZW. Deze regeling is mede afhankelijk van de
beschikbare sponsoring.

Alle andere klassen:

3.2.1

Gewestelijke finales Individueel: € 22,50 per speler (samen maximum € 90,00) Minimum drie spelers.

3.2.2

Nationale finales Individueel: € 75,00 voor de overwinnaar, € 60,00 voor alle andere deelnemers.

3.2.3

Nationale finales individueel jeugd: € 60 voor de winnaar en € 40 voor alle andere deelnemers. Niet van
toepassing op de nationale jeugdfinale Excellentie tot 8e klasse.

3.2.4

Nationaal rechtstreeks georganiseerde disciplines: € 20.00 per uitgeschakelde speler in de laatste voorronde
mits er meerdere voorrondes gespeeld werden.

3.3

Beker Willy Meulders/Gewesten:

3.3.1

3.4

€ 5.000,00 verdeeld over de diverse gewesten à rato van het aantal deelnemende ploegen.

Nationale Finales Beker Willy Meulders/Gewesten, Alexis en Mixte:
€ 125,00 voor de overwinnaar, € 100,00 voor de 2° plaats, € 80,00 voor elke andere deelnemende ploeg
(maximaal 6 ploegen in totaal)

3.5

N.I.D.M.:
Reeks 1

1ste
In geval van deelname aan Europabeker bijkomend
2de
in geval van deelname aan Europabeker

€ 500
€ 370

1ste
In geval van deelname aan Europabeker bijkomend
2de
in geval van deelname aan Europabeker

€ 300
€ 370

Reeks 2
Reeks 3
Reeks 4

3.6

€ 370
€ 375
€ 250
€ 125

N.I.S.M.:
Reeks 1
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4
4.1

Terugvordering van de onkosten "sport"
Formulieren

4.1.1

Gebruik uitsluitend een formulier 06 voor terugvordering van alle onkosten i.v.m. sport op regionaal en
nationaal vlak.

4.1.2

Voor de arbitragekosten van een nationale voorronde bestaat een apart formulier 06/V dat tevens tweetalig
is.

4.1.3

Voor finales "gewest" of "nationaal" is er een Nederlandse versie in recto/verso uitvoering: Form. 06/1N +
06/N.

4.1.4

De onkosten worden TER PLAATSE uitbetaald onder de verantwoordelijkheid van de sportleiding en
iedereen tekent voor ontvangst op de voorziene plaats.

4.1.5

Alleen originele en volledig correct ingevulde formulieren worden terugbetaald.

4.1.6

De Nationale penningmeester zal alle andere weigeren.

4.2

Bestemming

4.2.1

De Gewestelijke penningmeester: alle uitgaven met betrekking tot gewestelijke en nationale competities
met uitzondering van de trofeeën voor de gewestelijke jeugdcompetities.

4.2.2

De Nationale jeugdverantwoordelijke: (voorzitter Nationale Jeugdcommissie) Alle uitgaven i.v.m. de
gewestelijke en nationale jeugdcompetitie, met uitzondering van de organisatiekosten van de gewestelijke
jeugdfinales.
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5
5.1

Verzekeringen begrepen in K.B.B.B.-lidmaatschap
Werkgebied en voorwaarden

5.1.1

Sportverzekering (burgelijke aansprakelijkheid en lichamelijke schade) en vrijwilligers verzekering (leden en
niet-leden)

5.1.2

Geldig voor het bestuur van de K.B.B.B.

5.1.3

Geldig voor de clubs aangesloten bij de K.B.B.B.

5.1.4

Geldig voor de leden van de KBBB en niet-leden vrijwilligers.

5.1.5

Deze verzekering is ook in overeenstemming met de verplichtingen opgelegd in het decreet van 13 juli 2001
Vlaamse Gemeenschap, en de wet van 3 Juli 2005 in verband met de rechten van de vrijwilligers.

5.2

Waarborgen:

5.2.1

Lichamelijke schade: € 5.000.000,00 per schadegeval.

5.2.2

Materiële schade: € 625.000,00 per schadegeval.

5.2.3

Strafrechtelijke verdediging: € 12.400,00 per schadegeval.

5.2.4

Voor meer details zie bijlagen: algemene informatie en aangifteformulier ongevallen. Eveneens beschikbaar
op de nationale website.

LET OP: om in aanmerking te komen voor terugbetaling van schadegevallen is het belangrijk de officiële naam,
voorkomend op de identiteitskaart, van de leden te gebruiken bij inschrijving.
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6

Administratie – onkosten

6.1
6.1.1

Formulieren
Algemene bemerkingen
6.1.1.1 De onkosten van de bestuursleden i.v.m. de uitoefening van hun functie, kunnen uitsluitend
teruggevorderd worden met een correct ingevulde onkostennota.
6.1.1.1.1

De leden van de Raad van Bestuur, het Directiecomité en de Nationale Commissies
maken de onkostennota "nationale besturen" met inbegrip van de nodige bewijsstukken
over te maken aan de nationale penningmeester:

6.1.1.1.2

De leden van het Gewestelijk bestuur (voorzitter, secretaris, sportbestuurder,
jeugdverantwoordelijke, verantwoordelijke scheidsrechters, vertegenwoordigers van
de districten en mogelijk toegevoegde functies) evenals de op districtsniveau werkende
adjunct-sportbestuurder en adjunct-secretaris maken de onkostennota "gewestelijke
besturen" met inbegrip van de nodige bewijsstukken over aan de gewestelijke
penningmeester. Het gewest betaalt zelf alle gewestelijke werkingskosten
(administratie, materiaal, verplaatsingen en andere)

6.1.1.1.3

Onkostennota "jeugd" over te maken aan de nationale jeugdverantwoordelijke onder
dezelfde voorwaarden als hierna beschreven.

6.1.1.2 Welke kosten worden terugbetaald?
Alleen de volgende onkosten komen voor terugbetaling in aanmerking:
- Postzegels
- Telefoonkosten: alleen 'gesprekken', GEEN abonnementsgelden!
- Faxverbindingen: Geen eindapparatuur
- Kleine onkosten voor bureel & administratie (max. € 125,00)
- Kleine aankopen 'diversen' (max. € 50,00)
Andere uitgaven mogen slechts gebeuren na akkoord van de nationale of gewestelijke
penningmeester of in bijzondere gevallen van de Raad van Bestuur.
6.1.1.3 Vermeld steeds uw naam en lidnummer, uw functie in het bestuur, uw adres en uw
bankrekeningnummer
6.1.1.4 Facturen betaald door betrokkene:
factuur laten opstellen op uw eigen naam, en uitsluitend terugvorderen via een persoonlijke
onkostennota.
6.1.1.5 Factuur te betalen door de KBBB vzw :
In dit geval moet de factuur steeds opgesteld zijn op naam van
Nationaal:
Vzw K.B.B.B. – F.R.B.B. asbl
Martelarenplein 1
3000 Leuven
ONR 0409.579.332
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Gewestelijk:
K.B.B.B.vzw Gewest ….
Adres van de gewestelijke penningmeester.
6.1.1.6 Vraag vooraf toelating aan de nationale of gewestelijke penningmeester, Vermeld duidelijk het
'doel' van deze uitgave. Verzending aan diegene die de toestemming gaf.
6.1.1.7 Kasticket: zo weinig mogelijk gebruiken. Duidelijke omschrijving van het artikel + identiteitsstempel
van de handelaar.
6.1.1.8 OPGELET: ·Vraag steeds een afzonderlijke factuur of kasticket voor uw aankopen voor de KBBB vzw.
Gemengde facturen met vermelding van aankopen voor 'Biljart' en 'privé' worden niet aanvaard.
6.1.1.9 Opmerkingen in verband met het bekomen van terugbetaling:
6.1.1.9.1 Indien onvolledig ingevuld of indien bewijsstukken ontbreken, wordt de onkostennota
onbetaald ter regularisatie aan de betrokkene teruggezonden.
6.1.1.9.2 Onkosten, niet voor terugbetaling vatbaar en dus ten onrechte vermeld, worden
automatisch in mindering gebracht.
6.1.1.9.3 Alle onkostennota’s voor het lopende sportjaar moeten voor 20 augustus bij de
nationale penningmeester toekomen. Zo niet zal er een administratieve sanctie van 20
% op het bedrag van de onkostennota aangerekend worden per verstreken
vervaldatum. Elk gewest bepaalt zelf de datum voor de kostennota’s gewest.
6.1.1.9.4 De betalingen gebeuren uitsluitend op een bankrekeningnummer.

6.2

Verklaring van de verschillende rubrieken

6.2.1

Postzegels:
Totaal bedrag van de postzegels.
Een door het postkantoor afgeleverd aankoopbewijs is verplicht.

6.2.2

Telefoon en fax:
Vermeld het aantal telefoongesprekken en/of eenheden + de periode waarop deze betrekking hebben.
Een kopie van uw telefoonrekening is vereist om terugbetaling te bekomen.
Berekenen: aantal eenheden x dagprijs x 1.21 (BTW)

6.2.3

Aankopen "Bureel" & "Administratie": (maximum € 125,00)
Deze uitgaven steeds bewijzen met een factuur of een kasticket.
Boven de € 125,00: eerst de nationale of de gewestelijke penningmeester raadplegen, naargelang de
bestemmeling van de onkostennota.

6.2.4

Diversen: (maximum € 50,00)
Vermeld hier uw aankopen welke niet in de vorige rubriek thuishoren, zoals "bloemen", "medailles",
"onkosten van recepties", enz.
Ook hier is een factuur steeds verplicht.
Boven de € 50,00: eerst de nationale of de gewestelijke penningmeester raadplegen, naargelang de
bestemming van de onkostennota.
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6.3

Verplaatsingsonkosten

6.3.1

Alle verplaatsingen voor vergaderingen, zowel op nationaal (leden van de Raad van Bestuur, het
Directiecomité, de Nationale Commissies) als gewestelijk (leden van de gewestcommissie) vlak, worden
uitsluitend terugbetaald op basis van een aanwezigheidslijst. (minimum 10 km verplaatsing in zijn totaliteit)

6.3.2

De verplaatsingen van naar internationale kampioenschappen afgevaardigde spelers worden aan dezelfde
voorwaarden vergoed.

6.3.3

De terugbetaling heeft enkel betrekking op de werkelijke individuele reiskosten van iedere rechthebbende
afzonderlijk. Vb: gezamenlijke verplaatsing met één voertuig geeft enkel recht op verplaatsingsvergoeding
van de bestuurder of eigenaar van het voertuig. Treinreizen aan verminderd tarief: enkel de werkelijke kost
wordt terugbetaald.

6.3.4

De aanwezigheidslijst wordt ondertekend door elke aanwezige en aangevuld met de vermelding van de
werkelijke verplaatsingsonkosten door alle rechthebbenden. Vervolgens wordt hij toegezonden aan de
nationale of gewestelijke penningmeester.

6.3.5

Deze vergoedingen worden twee maal per jaar uitbetaald.

6.3.6

Verplaatsingen naar congressen, colloquia of vergaderingen van nationaal belang zoals met het BOIC – de
Ministeries en andere, kunnen enkel vergoed worden aan de door de Raad van Bestuur aangeduide
afgevaardigde(n) met een afzonderlijke individuele onkostennota.

6.3.7

In geen enkel ander geval mogen verplaatsingskosten voor vergaderingen op individuele onkostennota’s
vermeld worden.

6.4

Investeringen (aankoop van materiaal)
Uitsluitend na schriftelijk akkoord van de Raad van Bestuur.
Als de begroting het niet toelaat kan de Raad van Bestuur beslissen de aankoop uit te stellen.

6.5

Economaat van de KBBB vzw
De KBBB vzw heeft een economaat opgericht met het doel de kosten te drukken door de aankopen van
volgende artikelen in grote hoeveelheden te doen:
prijs €
per
Briefpapier met logo KBBB vzw 3 kleuren opdruk
15,00
250 stuks
Diploma in kleur
0,25
stuk
Omslagen met logo KBBB:
wit 11,4 x 22,9 cm 22,00
500 stuks
bruin 16,0 x 24,0 cm 16,75
250 stuks
wit 22,9 x 31 cm 35,00
250 stuks
Matchboeken en samenvattingboeken:
zelf doordrukkend (50 sets van 3 blad, per boek) 3,00
per boek
Bondsdassen grijs – nieuw model
12,00
per stuk
Gewestelijke gouden eretekens
3,00
per stuk
Zelfklevers
5,50
10 stuks
indien verzending per post bijkomend:
drukwerk 0,05
per kopie
verzendingskosten reële
Prijzen exc. BTW
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Verantwoordelijke: Algemeen secretaris
Afhaaladres: zetel van de KBBB vzw Martelarenplein, 1 te 3000 Leuven
Groepeer uw bestellingen zoveel mogelijk en doe ze liefst schriftelijk.
Alle bestellingen worden gefactureerd aan het Gewest, het District, de club of een andere
bestemmeling. Er zal getracht worden de bestelde goederen te verdelen op de maandelijkse
vergaderingen van het Directiecomité of de Sportcommissie.
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7
7.1

Informatie voor de gewestelijke penningmeester
Afrekeningen met de clubs
FACTURATIE:
Vervaldag voor alle facturen : 1 maand na facturatie
Niet betaald op bovenstaande vervaldag : herinneringsbrief + € 7,50 administratieve kosten
Bij ingebrekestelling: basisbedrag + 10% met een minimum van € 25,00 + € 7,50 administratieve kosten.
Niet betaald 14 dagen na ingebrekestelling: onmiddellijke schrapping tot betaling ontvangen is.
betalingen dienen te gebeuren op het nationale rekeningnummer
BBAN
230 - 0040270 – 35
IBAN
BE57 2300 0402 7035
BIC
GEBABEBB
K.B.B.B.vzw – F.R.B.B.asbl
Martelarenplein, 1
3000
Leuven
ONR 0409.579.332

Opvolging van de betalingen door de Clubs:
De nationale penningmeester volgt wekelijks de betalingen op en licht de gewestelijke penningmeesters in
van de niet betaalde bijdragen en eventuele onbetaalde boetes en facturen economaat.

7.2

Tornooien:
De bijdragen voor deelname aan tornooien mogen in het gewest behouden blijven. De inning ervan is een
louter gewestelijke aangelegenheid.

7.3

Afrekening van de onkosten "sport"

7.3.1

De gewestelijke penningmeester is verantwoordelijk voor:
7.3.1.1 Controle en terugbetaling van de onkostennota "SPORT" voor Senioren en Jeugd op gewestelijk vlak.
7.3.1.2 Hiervoor bezit de gewestelijke penningmeester een provisie van € 1.250,00 ter beschikking gesteld
door de Nationale Kas.
7.3.1.3 Na de uitbetaling zendt hij alle onkosten "SPORT" vanaf de gewestelijke finales degelijk ingevuld en door
alle betrokkenen getekend, met een begeleidende verzamelstaat (formulier 10) aan de nationale
penningmeester.
7.3.1.4 Deze stort dit bedrag terug op de rekening van het gewest, ter aanvulling van deze provisie.
7.3.1.5 Deze onkostennota bevat geen onkosten voor sportleiding en verplaatsing vermits deze ten laste
van het gewest vallen.

7.3.2

De nationale jeugdverantwoordelijke is verantwoordelijk voor:
7.3.2.1 Controle en terugbetaling van de onkostennota’s van de jeugd en junioren op nationaal vlak.
7.3.2.2 Controle en terugbetaling van de onkostennota van de trofeeën van de gewestelijke finales en de
lessen van de jeugdspelers.
7.3.2.3 Het bedrag dat hiervoor kan gebruikt worden op jaarbasis, wordt jaarlijks vastgesteld door de
Nationale Jeugdcommissie en is afhankelijk van het beschikbare gedeelte in de begroting.
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8

OPMERKINGEN:
-

Enkel de laatste versie van de officiële formulieren (met vooraf gedrukt sportjaar) mag gebruikt worden.

-

Onvolledig ingevulde formulieren worden voor regularisatie teruggestuurd.

-

Ontbrekende handtekeningen kunnen tot gevolg hebben dat de terugbetaling geweigerd wordt. In dit
geval is het gewest zelf verantwoordelijk voor de uitbetaling.

-

De werkingsprovisies van de gewesten blijven eigendom van de nationale kas en mogen niet voor andere
doeleinden worden gebruikt.
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NUTTIGE ADRESSEN
Zetel: Martelarenplein, 1 te 3000 LEUVEN
Voorzitter Nationale Jeugdcommissie:
FRANSEN, Joannes Trichterweg 106 – 3690 Zutendaal
GSM : 0478/81.16.55 – e-mail: joannes.franssen@telenet.be
Algemeen secretaris:
MONNISSEN Robert, Schriksheuvel 34 – 3630 Maasmechelen
GSM 0496 / 43.99.20 – e-mail: robmonnissen@telenet.be

Nationaal penningmeester
VERSTRAELEN Leo Sint-Bavostraat, 9 te 2360 Oud-Turnhout
tel: 014/45.09.22 – GSM: 0479/71.63.92 - e-mail: leo.verstraelen@skynet.be

VADEMECUM FINANCIEN Deze wijzigingen gaan in per 15 augustus 2017.
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