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Artikel I. Doeleinde 

Het doeleinde van de v.z.w Belgische Flyball Belge a.s.b.l, (BFB) is het promoten en verspreiden van 

Flyball. Het bestuur en het beleid staat in voor een goede samenwerking en een sportieve sfeer in 

Flyball die terug te vinden zijn in de spelregels en in het reglement, tijdens toernooien en andere 

activiteiten. 

Artikel II. De Raad van Bestuur 

De raad van bestuur wordt verkozen door de algemene vergadering. De stemgerechtigde leden van 

de algemene vergadering zijn de leden van het BFB-secretariaat. 

De raad van bestuur bestaat uit minstens drie (3) verkozen bestuursleden. Binnen de raad van 

bestuur worden de functies van voorzitter, secretaris, schatbewaarder verdeeld. 

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de bepaling van het reglement en het beleid, voor de 

goede samenwerking en de sportieve sfeer, voor de discipline, voor het verbeteren van de 

reglementen en de richtlijnen van de toernooien, voor het ontvangen van protesten en klachten, voor 

het interpreteren van de regels en voor andere speciale activiteiten rond Flyball. 

De raad van bestuur kan alleen wijzigingen aanbrengen aan het wedstrijdreglement na consultatie en 

goedkeuring van het BFB-secretariaat. 

De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering en zijn te allen 

tijde door deze afzetbaar. 

De leden van de raad van bestuur oefenen hun mandaat kosteloos uit. 

De bestuurders worden benoemd voor een periode van drie jaar, doch zijn opnieuw herkiesbaar. 

Artikel III. De Algemene Vergadering 

De algemene vergadering is samengesteld uit effectieve leden en wordt voorgezeten door de 

voorzitter van de raad van bestuur, of door de oudste van de aanwezige bestuurders. 

De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor het wijzigen van de statuten, het benoemen en 

ontslaan van de beheerders, het goedkeuren van de rekeningen en de begrotingen, het vrijwillig 

ontbinden van de vereniging en het uitsluiten van een lid. 

De algemene vergadering wordt geldig bijeengeroepen door de raad van bestuur of door de voorzitter 

telkens als het doel van de vereniging dit vereist. 

De algemene vergadering gaat door in de loop van de maand januari. 

Artikel IV. Het BFB-secretariaat 

Het BFB-secretariaat bestaat uit maximum 15 effectieve leden. 

Alle leden moeten goed op de hoogte zijn van het beleid en het reglement van de Belgische Flyball 

Belge en oordelen en beslissen met het welzijn van de Belgische Flyball als uitgangspunt. 

Het BFB-secretariaat zal erop toezien dat het reglement en de richtlijnen van een flyballwedstrijd 

worden toegepast en gerespecteerd. 

Het BFB-secretariaat zal aan nieuwe teams en clubs assistentie verlenen en raad geven. 

De leden van het BFB-secretariaat zijn de ambassadeurs van de wedstrijdspelers van de Belgische 

Flyball. 
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Een lid van het BFB-secretariaat kan een organiserend team of een scheidsrechter ter verantwoording 

roepen bij het niet naleven van het reglement en het beleid van de Belgische Flyball en mag een 

persoon uitsluiten op een toernooi bij het niet naleven van punt 1.6 (welvoeglijkheidsregels). 

Artikel V. De Leden 

Een persoon die al 2 jaar een toegetreden lid is bij de v.z.w. Belgische Flyball Belge a.s.b.l., kan een 

effectief lid van BFB worden.  

Als aan deze voorwaarde is voldaan, kan men zich schriftelijk kandidaat stellen. De kandidatuur moet 

schriftelijk of via elektronische communicatie (info@flyball.be)  overgemaakt worden aan de voorzitter 

van de Belgische Flyball Belge.  

Op voorstel van de raad van bestuur kan de algemene vergadering dit lidmaatschap aanvaarden. 

Elk lid kan altijd uit de vereniging treden. Het ontslag moet bij aangetekend schrijven of via 

elektronische communicatie (info@flyball.be) aan de raad van bestuur ter kennis worden gebracht. 

Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de 

vereniging, en kunnen daarom ook nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdrage of gedane 

inbrengsten vorderen. 

Een lidmaatschap van de leden van het BFB –secretariaat en van de toegetreden leden loopt van 1 

januari tot en met 31 december en moet jaarlijks vernieuwd worden ten laatste 1 maand voor de 1ste 

wedstrijd (erkend en/of samen met de BFB) van het nieuwe jaar. 

Artikel VI. Welvoeglijkheidsregels 

Een van de doelstellingen van de Belgische Flyball is het bevorderen van de goede samenwerking en 

een sportieve sfeer tijdens trainingen en voorstellingen met de honden.  Deze samenwerking en 

sportiviteit wordt niet getoond in een passieve beleving, maar is een levenshouding tijdens trainingen 

en wedstrijden. Deelnemers zullen steeds hoffelijk en vriendelijk zijn. In geen geval zullen ze hun 

ongenoegen uiten tegenover de hond, tegenover een scheidsrechter, een toeschouwer, een 

afgevaardigde van de Belgische Flyball, een sponsor, de gastheer, gastteam of tegenover een andere 

speler in of buiten de ring. Zowel als deelnemer, als toeschouwer, trainer, scheidsrechter, gastheer of 

als afgevaardigde van de Belgische Flyball typeert u de sport Flyball. 

Trainingen en demonstraties zullen uitgevoerd worden op een wijze waarbij de belangen van de hond 

en de sport Flyball voorop staan. 

Mishandelen of strenge tuchtigingen van de hond zijn niet de beste belangen van de hond of van de 

sport Flyball. 

Alle deelnemers hebben kennis genomen van de reglementen en het beleid, en zullen zich daaraan 

houden en gedragen. 

Iedereen, zowel individueel als een team, die in goede verstandhouding staat met de Belgische 

Flyball, mag een protest of een aanklacht indienen tegenover een ander team of persoon voor 

zogenaamd wangedrag, in of buiten de flyballring, nadelig voor de belangen van de sport Flyball. 

Een protest indienen tijdens een wedstrijd moet op een bescheiden manier gebeuren zonder de sport 

Flyball in diskrediet te brengen. 
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