Vereniging voor Vlaams-Brabantse Badminton Clubs v.z.w.
Overeenkomst voor het inrichten van de
officiële Vlaams-Brabantse Kampioenschappen Badminton

Tussen de Vereniging voor Vlaams-Brabantse Badminton Clubs v.z.w. (hierna de V.V.B.B.C. genoemd),
vertegenwoordigd door ................................................................................... bestuurslid, enerzijds,
en de vereniging(en)
...................................................................................
...................................................................................
hierna de inrichter genoemd,
vertegenwoordigd door ................................................................................... bestuurslid
................................................................................... bestuurslid, anderzijds.
De beide partijen komen het volgende overeen:
1. Het tornooi dient ingericht te worden op de jaarlijks door de Vlaamse Badminton Liga (V.B.L.)
bepaalde datum, zijnde ……/……/20…... De inrichter is volledig verantwoordelijk voor het organiseren
van het tornooi, volgens de door de V.B.L. opgelegde reglementen terzake, tenzij wat betreft de
aspecten waarvoor hieronder uitdrukkelijk vermeld staat dat zij door de V.V.B.B.C. behartigd worden.
Dit betekent dat zowel het organiseren van de lottrekking, het opstellen van de wedstrijdtabellen en
uurregeling, het goede verloop van het tornooi zelf en de administratieve afhandeling, volledig ten
laste zijn van de inrichter.
2. De inrichter beschikt voor de organisatie van het tornooi over een reglementair gekeurde sporthal met
ten minste 10 bespeelbare badmintonbanen. De zaal is beschikbaar op zaterdag vanaf 08h30 tot
22h00 en op zondag van 08h30 tot 18h00.
3. De inrichter dient een EHBO-permanentie en verzekeringspapieren te voorzien tijdens het tornooi.
4. Alle kosten van de organisatie van de kampioenschappen (zaalhuur, papier, kosten van de referees,
kosten van de umpires op zondag, kosten van eventuele nevenactiviteiten, enz…) zijn ten laste van
de inrichter.
5. Het inschrijvingsgeld per discipline wordt jaarlijks door het bestuur van de V.V.B.B.C. bepaald, en
bedraagt voor het seizoen 20… - 20…: euro …….. / discipline. Het inschrijvingsgeld wordt door de
spelers tijdens het tornooi (bij aanmelding) rechtstreeks aan de inrichter betaald.
6. Er wordt gespeeld in de categorieën D - C2 - C1 - B2 - B1 en A (alle disciplines gescheiden). Bij
samenvoegen of schrappen van categorieën dient het akkoord van de sportcommissie van de
V.V.B.B.C. bekomen te worden.
7. Alle boetes vanwege de V.B.L. die betrekking hebben op fouten gemaakt door de inrichter, zullen
door de V.V.B.B.C. doorgerekend worden aan de inrichter.
8. De inrichter is verantwoordelijk voor het ontvangen van de inschrijvingsformulieren. Hij dient de
ingekomen inschrijvingsformulieren chronologisch te nummeren en deze bij problemen of op
aanvraag door te sturen naar de V.V.B.B.C. Sportcommissie voor de loting plaats grijpt.
9. De V.V.B.B.C. is verantwoordelijk voor het aanleveren van de trofeeën voor winnaars en finalisten. De
inrichter betaalt hiervoor forfaitair euro ........... voor het seizoen 20..… - 20..… .
10. De Sportcommissie van de V.V.B.B.C. mag een afgevaardigde benoemen die het recht heeft alle
vergaderingen van het inrichtend comité bij te wonen (cfr. Reglement VBL C100, art. 105/5).
11. Alle opbrengsten, afkomstig van de organisatie van het tornooi en van de eventuele nevenactiviteiten
zijn ten bate van de inrichter. De toegelaten nevenactiviteiten zijn: inrichten van cafetaria of bar,
uitgifte van een programmaboekje (zonder politieke inhoud) en het organiseren van een tombola. Op
de voorpagina van het programmaboekje en op de affiches dient vermeld: "Vlaams-Brabantse
Kampioenschappen i.s.m. de V.V.B.B.C." en dient het logo van de V.V.B.B.C. te staan. De V.V.B.B.C.
kan ook verplichten haar eigen sponsors in het boekje op te nemen. Voor alle andere
nevenactiviteiten dient voorafgaande schriftelijk toelating bekomen te worden van de V.V.B.B.C..
12. De inrichter zal alles in het werk stellen om een vlekkeloos verloop van het evenement te garanderen
en dient zich aan de reglementen te houden die van toepassing zijn op Provinciale
Kampioenschappen.
Opgemaakt in tweevoud, te ………………………………………….op …………………………………….
Voor akkoord,

………………………..
Bestuurslid V.V.B.B.C.
Versie April 2006

……………………….........................
Bestuurslid/-leden inrichtende club(s)

