Financiële en Administratieve Verplichtingen
Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 13 januari 2016

Rood: wijzigingen t.o.v. vorig seizoen:

1.- Overzicht Financiële Verplichtingen
1.1 SEIZOEN
Een seizoen loopt van 1 juli tot 30 juni van het volgende jaar.

1.2 BIJDRAGEN PER SEIZOEN
1.2.1

BIJDRAGEN VOOR GEREGISTREERDE SPELERS

De bijdragen zijn onderhevig aan de gezondheidsindex. Ze worden jaarlijks berekend op
basis van de gezondheidsindex van de maand januari. Voor 2016 bedraagt de index 102,42.
De vermelde basisbedragen zijn de minimum bijdragen. De aanvangsindex is 100,61 (de
gezondheidsindex van de maand januari 2015 – basis 2013).
Geregistreerde speler via club
(basisbedrag 30,00 €): € 31,00
Geregistreerde speler met gezinskorting (basisbedrag 20,00 €): € 20,00
Geregistreerde speler individueel
(basisbedrag 40,00 €): € 41,00
Cursist
(basisbedrag 20,00 €): € 20,00
Schoolgaande in dagonderwijs
(basisbedrag 5,00 €): € 5,00

1.2.2 BIJDRAGEN VOOR CLUBS
De clubbijdrage is gelijk aan het aantal geregistreerde spelers van de club op 30 juni, van
het voorafgaande seizoen, vermenigvuldigd met € 2,50.
(met een minimum van € 75,00 en een maximum van € 250,00 per club)

1.2.3 BIJDRAGEN VOOR TEAMS (incl. deelname aan de Beker van Vlaanderen)
Viertal Eredivisie:
Viertal 1ste Nationale:
Viertal 2e Nationale:
Viertal 3e Nationale:
Viertal Liga 1 en 2:
Viertal Liga 3:
Een nieuw team voor het 1e seizoen:
(behalve indien gevormd met teamtransfer, dus overgedragen door een andere club)

€
€
€
€
€
€
€

400,00
360,00
320,00
280,00
205,00
105,00
0,00

€
€
€
€

70,00
10,00
15,00
30,00

1.2.4 BOETES en andere bijdragen
Instaprecht conform reglement viertallencompetitie:
Administratieve boete conform reglement viertallencompetitie:
Surplus buitenlands adres tijdschriften :
Administratieve kosten per speler (zie art.2 van FIAD):

1.3 BETALINGEN
Geen enkele betaling aan de VBL mag spontaan gebeuren. Na ontvangst van de clublijst
met leden en teams wordt een factuur gemaakt met alle verschuldigde bijdragen. De
bijdragen voor clubs en teams worden in de loop van de maand juli globaal gefactureerd.
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De bijdragen voor geregistreerde spelers worden in de loop van de maand september
gefactureerd. De facturen moeten binnen de maand voldaan worden.

2. Overzicht Administratieve Verplichtingen
Uiterste
Datum
1 juni

1 juni

1 september

Gegevens

Hoe overmaken?

INSCHRIJVING NIEUWE CLUB OF
WIJZIGING BESTAANDE GEGEVENS
Inlichtingsformulier club
INSCHRIJVING VIERTALLEN
naam van het team, afdeling,
adres+telefoon lokaal – naam+ adres+
telefoon+ e-mail kapitein
GEREGISTREERDE SPELERS
Lijst met ALLE geregistreerde
spelers die lid zijn van de club

• Bij voorkeur melden via website VBL.
• Versturen naar VBL-secretariaat.
• Voor alle nationale afdelingen via de
website van de KBBF.
• Voor alle liga afdelingen via de website
van de VBL.
Versturen naar VBL-secretariaat.

3. Reglement FIAD
Art. 1

Geregistreerde Spelers

Iedere persoon kan geregistreerde speler worden van de VBL, hetzij door aansluiting via een club,
hetzij individueel. Enkel personen die aansluiten via een club kunnen deelnemen aan de
viertallencompetitie. Het melden van een geregistreerde speler moet gebeuren door de voorzitter of de
secretaris van de club of door de persoon die door de club opgegeven werd bij de VBL als
correspondent van de club.

Art. 2

Eén registratie per speler

De VBL registreert een speler slechts voor één club per seizoen. Een geregistreerde speler die op
ledenlijsten van meerdere clubs voorkomt zal door de VBL automatisch geplaatst worden bij de club
waar de betrokkene het vorige seizoen aangesloten was of waarnaar hij/zij getransfereerd werd.
Echter, indien de speler vorig seizoen niet geregistreerd was via een club dan registreert de VBL de
speler bij de club die de betrokkene eerst aangemeld heeft en verwittigt hiervan de andere club(s).
Administratieve kosten per speler
Een club is dit bedrag verschuldigd als een speler aangemeld werd door een eerste club en in de
loop van het seizoen een transfer vraagt naar een tweede club. In dat geval behoudt de VBL de
registratie betaald door de eerste club en is de tweede club de administratieve kosten verschuldigd
aan de VBL in plaats van de normale registratie van een speler en het instaprecht.

Art. 3. Bijdragen van geregistreerde spelers
De bijdrage voor geregistreerde spelers wordt per seizoen ontvangen en is afhankelijk van de manier
waarop de speler geregistreerd werd. Voor cursisten dekt de eenmalige bijdrage zowel het lopende
seizoen waarin de cursist wordt aangemeld (code 3) als het daaropvolgende seizoen (code 4).
Deze bijdragen omvatten eveneens een abonnement op het tijdschrift (zie art. 8).
Een speler die geregistreerd wordt via een club krijgt een gezinskorting als:
− deze het tweede of volgende lid is van een gezin;
− en deze speler woonachtig is op hetzelfde adres als de eerste geregistreerde speler die de volle
bijdrage betaalt;
− en aangesloten is bij dezelfde club als deze eerste geregistreerde speler.
Een speler met een buitenlands adres, die het tijdschrift wenst te ontvangen, betaalt hiervoor een
surplus.
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Art. 4. Registratiekaarten
Elke geregistreerde speler krijgt een kaart met naam, lidnummer, masterpoints op 30 juni
voorafgaand aan de uitgifte van de lidkaart en de naam van de club die het lid aangemeld heeft bij de
VBL. De kaart vermeldt eveneens de lidcode:
code
code
code
code
code
code
code
code

1
2
3
4
5
6
7
8

=
=
=
=
=
=
=
=

gerechtigd voor de viertallencompetitie
niet gerechtigd voor de viertallencompetitie, geen transferplicht
cursist (deel van 1e seizoen), gerechtigd voor de viertallencompetitie
cursist (volledige 2e seizoen), gerechtigd voor de viertallencompetitie
schoolgaande, gerechtigd voor de viertallencompetitie
individueel, niet gerechtigd voor de viertallencompetitie
gerechtigd voor de viertallencompetitie, krijgt gezinskorting
niet gerechtigd voor de viertallencompetitie, krijgt gezinskorting, geen transferplicht

Deze registratiekaart geldt voor één jaar van 1 september tot 31 augustus. Deze geldigheid loopt door
tot een nieuwe kaart uitgereikt wordt door de VBL voor het volgend seizoen maar hoogstens tot
31 oktober. Echter, een kaart van het voorbije seizoen die nog niet door een nieuwe vervangen werd,
heeft geen enkele geldigheid wat betreft de benaming van de club die er op voorkomt i.v.m. de
binding van een speler aan een club wat betreft de viertallencompetitie.

Art. 5. Individuele Registratie
Vanaf 1 november verstuurt het VBL-secretariaat een brief naar elke geregistreerde speler die het
voorbije seizoen aangesloten was bij de VBL maar tijdens het lopende seizoen vanaf 1 september, nog
niet aangemeld werd. Na ontvangst van de bijdrage wordt de lidkaart toegestuurd.

Art. 6

Registratie langs een club - Deelname aan competitie

Vóór 1 september sturen de clubs hun ledenlijst naar het VBL-secretariaat. Deze lijst omvat alle
spelers die deelnemen aan de wekelijkse clubtornooien en gedomicilieerd zijn in België. Deze lijst
omvat eveneens de spelers die gedomicilieerd zijn in het buitenland en aan de competitie wensen
deel te nemen of de wens hebben uitgedrukt om zich bij de VBL aan te sluiten. De buitenlanders die
geen lid zijn van hun nationale bridgefederatie dienen zich verplicht bij de VBL aan te sluiten.
De VBL registreert de spelers zoals vermeld in art.2.
Geregistreerde spelers, aangemeld vóór 1 september krijgen code 1 of 7 en mogen aan de viertallencompetitie deelnemen, net zoals spelers met code 3, 4 of 5, conform het viertallenreglement. Spelers
die na 1 september bij de VBL worden aangemeld mogen niet deelnemen aan de competitie en
krijgen code 2 of 8 (met uitzondering van spelers die in aanmerking komen voor code 3, 4 of 5), tenzij
zij gebruik maken van instaprecht. De modaliteiten voor het opleggen van het instaprecht bevinden
zich in het reglement viertallen.
Minderjarigen
De registratie bij de VBL van een minderjarige moet vergezeld zijn van een schriftelijke en
ondertekende bevestiging door de wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige.

Art. 7

Transfers van competitiegerechtigde spelers

Art.7.A Transfer die ingaat vanaf het volgende seizoen
Een geregistreerde speler die via een club aangesloten is bij de VBL kan zich transfereren naar een
andere club voor het volgende seizoen, ingaande vanaf 1 september, op twee manieren:
1. Onderling akkoord, tussen einde competitie en 1 september
Indien speler en oorspronkelijke club akkoord gaan dat de betrokkene naar een andere club zal
gaan, dan dient de speler een formulier "TRANSFER" in te dienen bij de VBL, ondertekend door
voorzitter of secretaris van zijn club, in de periode tussen het einde competitie en 1 september.
De transfer gaat dan in vanaf 1 september. Indien het formulier elektronisch verstuurd wordt,
moet de speler het verzenden naar de vorige club die het doorzendt naar de VBL.
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2. Transfer per aangetekend schrijven in april of mei.
Indien de club niet akkoord gaat, dan moet de speler een transferformulier indienen per
aangetekende brief zowel naar het VBL-secretariaat als naar zijn club in de loop van de maanden
april of mei. De poststempel van de aangetekende brief geldt als bewijs van verzending. De
transfer heeft uitwerking vanaf 1 september daaropvolgend.
Art.7.B Transfer die ingaat in de loop van het seizoen
Een geregistreerde speler die via een club aangesloten is bij de VBL kan zich transfereren naar een
andere club voor het lopende seizoen vanaf 1 november, op voorwaarde dat de oorspronkelijke club
hiermee akkoord gaat. De speler dient dan een formulier "TRANSFER" in te dienen bij de VBL,
ondertekend door voorzitter of secretaris van zijn club. De transfer gaat in bij ontvangst van het
formulier op het VBL-secretariaat, maar ten vroegste vanaf 1 november. De tweede club is dan de
administratieve kosten verschuldigd aan de VBL (zie art.2).
Art. 7.C Transferformulier
Dit formulier zal de naam en het lidnummer van de speler bevatten, de naam van de club waarvan
de speler weggaat, handtekening van de speler (gevallen 7.A en 7.B) en naam en handtekening van
de voorzitter of secretaris van de club (geval 7.A). Indien het formulier niet de naam vermeldt van de
club waar de speler naar getransfereerd wordt, dan dient de speler het VBL-secretariaat te
verwittigen vóór 1 september bij welke club hij zal spelen. Ook de nieuwe club dient hem op te
nemen in de ledenlijst. Gebeurt deze verwittiging na aanvang van de competitie, dan is de nieuwe
club de registratie verschuldigd plus de administratieve kosten (zie art.2)
Dit formulier met het bijhorend reglement zal jaarlijks gepubliceerd worden op de website van de
VBL.

Art. 8

Abonnementen op tijdschriften.

Het abonnement op de tijdschriften, die de Vlaamse Bridge Liga aan alle geregistreerde spelers
verstuurt, is inbegrepen in de bijdrage van geregistreerde spelers, behalve bij dezen die gebruik
wensen te maken van het recht op gezinskorting. Het abonnement begint vanaf het eerste nummer
dat verstuurd wordt na aanmelding van de betrokkene bij de VBL en loopt tot en met het nummer
dat verschijnt omstreeks de daaropvolgende 1e november indien de speler intussen niet opnieuw
aangemeld werd. Als de betrokkenen verzoeken om elk een exemplaar te krijgen betalen ze beiden de
volledige bijdrage als geregistreerde speler.

Art. 9

Registratie clubs en teams: vóór 1 juni

Om de VBL toe te laten correcte clublijsten en competitiekalenders samen te stellen tijdens de
zomermaanden moeten de clubs volgende gegevens melden vóór 1 juni (gebruik hiervoor best onze
webformulieren):
Club (enkel de inschrijving van een nieuwe club of de wijziging van de bestaande gegevens)
Via webformulier “Club – nieuw of wijziging”
− naam van de club, adres lokaal
− correspondentieadres
− naam en adres van voorzitter en secretaris
− gegevens i.v.m. wekelijkse clubtornooien en groot tornooi.
Team (jaarlijks, zelfs indien er geen wijzigingen zijn)
Via webformulier “Teammelding”
− benaming van het team
− afdeling waarin het team competitie zal spelen
− gegevens van de kapitein van het team
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Art. 10 Rechten, Plichten en Sancties
De Vlaamse Bridge Liga stelt het uitrekenprogramma “Messerbridge” gratis ter beschikking van alle
aangesloten clubs. Bij dit programma hoort een servicepakket (helpdesk en updates) evenals de
Bridgemates met bijhorende toestellen.
− Het uitrekenprogramma Messerbridge is gratis.
− Indien de club de Bridgemates met bijhorende toestellen wil aanschaffen, dan koopt zij dit aan
van de Vlaamse Bridge Liga.
Om te kunnen genieten van de helpdesk, updates en garantie op de Bridgemates en bijhorende
toestellen dient de club zich te registreren bij de VBL MET AL HAAR LEDEN. De betaling van de
clubbijdrage houdt in dat de club zich onderwerpt aan de sancties van de VBL. Dit is in eerste
instantie het betalen van de factuur per speler die voorkomt in de uitslag en geen lid is. Vervolgens:
− geen verkoop van een grotere hoeveelheid tornooimateriaal zonder bewijs dat dit door een
geregistreerde club gedaan is.
− geen verkoop van bridgemates
− uitsluiting van competitie
− geen reclame voor organisaties zonder steun van geregistreerde clubs
In geval van splitsing van een club en/of naamsverandering zal de Raad van Bestuur beslissen welke
rechten en plichten overgedragen worden.

Art. 11 Betalingen
Eenmaal dat de geregistreerde spelers van clubs en de teams op een correcte manier aangemeld
werden bij de VBL zijn ze in regel wat betreft hun registratie, toegang tot competitie en abonnement
op de tijdschriften.
Bij ontvangst van een clublijst verstuurt het VBL-secretariaat onmiddellijk een factuur en de lijst
met geregistreerde spelers naar de club Na de aanmelding van de teams voor 01 juni en het
vaststellen van het aantal geregistreerde spelers van de club op 30 juni, verstuurt het VBLsecretariaat in de loop van de maand juli een eerste factuur naar de club; deze factuur omvat:
− Bijdragen voor geregistreerde spelers;
− alle bijdragen voor elk aangemeld team in alle afdelingen (nationaal en liga) en voor de Beker van
Vlaanderen;
− de clubbijdrage.
Bij ontvangst van de clublijst met alle geregistreerde spelers conform artikel 6, verstuurt het VBLsecretariaat in de loop van de maand september een tweede factuur naar de club die de bijdragen
voor de geregistreerde spelers omvat.
Deze facturen moeten betaald worden binnen één maand, zoniet kunnen sancties opgelegd worden.
Na ontvangst van de betalingen stuurt het VBL-secretariaat de registratiekaarten naar de club.
Individuele spelers zijn slechts in regel met hun registratie na betaling van hun bijdrage.

Art. 12 Bijdragen teams
De VBL int alle competitiegelden en stort de respectievelijke bijdragen naar de betrokken instanties.
De bijdrage van een combinatieteam met competitie-samenwerkingsovereenkomst, moet betaald
worden door de club met het ownership.
Ook het deelnamerecht voor alle ronden van de Beker van Vlaanderen voor elk aangemeld team is
hierin inbegrepen.

♠

♥

♦

♣
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