Belgische Politie Sportbond – Nederlandstalige Vleugel vzw
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
__________________________________________________________________________________
Ondernemingsnummer : 0418.257.763
Bijgewerkt : 01-04-2008

DEEL 2: SPORT
Hoofdstuk 1: DOELSTELLING
Art 1.
De Belgische Politiesportbond – Nederlandstalige Vleugel vzw - heeft tot doel de sport in het politiemidden te
promoten in het kader van de vrijetijdsbesteding. Dit geschiedt door het inrichten van en deelnemen aan
clubwedstrijden, provinciale, regionale en nationale kampioenschappen, internationale wedstrijden en
kampioenschappen.
Art 2.
De deelname aan wedstrijden of kampioenschappen is toegelaten mits voorlegging van een vergunning.
Niet-vergunninghouders kunnen slechts deelnemen mits betaling van een bondsbijdrage, waarvan het bedrag
wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur. (zie art 7 deel 1 : administratie)
Art 3.
Deelname aan wedstrijden ingericht door aangesloten clubs, maar niet ondersteund door de NBPSB vzw,
wordt autonoom door de clubs geregeld.
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Hoofdstuk 2: DE BEOEFENDE SPORTEN
Art 4.
De individuele sporten
Zijn: atletiek; hengelen; hondensport; judo; oriëntatie; schieten; ski; tafeltennis; tennis;
wielrennen; wielertoerisme; roeien en zwemmen.
Art 5.
De ploegsporten
Zijn: basketbal; voetbal en volleybal.
Art 6.
Voor al deze disciplines is er een technische commissie. Bij de introductie van een nieuwe sporttak zal er een
technische commissie opgericht worden conform art 23 van deel 1: administratie..
Art 7.
Andere sporten kunnen in clubverband beoefend worden, eventueel met ondersteuning door de NBPSB vzw
en voor zover zij gedekt worden door de verzekeringspolis door de bond onderschreven. In elk geval zal de
Raad van Bestuur beslissen.

Hoofdstuk 3: NATIONALE EN REGIONALE KAMPIOENSCHAPPEN
Art 8.
De individuele sporten
Op voorstel van een aangesloten club of van de NBPSB vzw worden deze kampioenschappen georganiseerd
door een aangesloten club hierin bijgestaan door de betreffende technische commissie, die handelt in naam van
de NBPSB vzw.
Men zal hierbij steeds rekening houden met de overeenkomstige reglementering van BLOSO en/of de betrokken
federatie, alsook met de beurtrol opgesteld in samenspraak met de Franstalige Vleugel in de Nationale Raad.
Art 9.
Atletiek omvat de piste kampioenschappen; de veldloop; de marathon; de ½ marathon; de parkloop en de
stratenloop.
Art 10.
Het wielrennen omvat de kampioenschappen op de weg; op de baan; het tijdrijden; het veldrijden; mountainbike;
de duathlon; de triatlon; alle afgeleide disciplines.
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Art 11.
Toekenning van de titels
Voor elk nationaal of regionaal kampioenschap worden volgende titels of medailles toegekend:
De titel van nationaal of regionaal politiekampioen wordt toegekend aan de eerst gerangschikte
vergunninghouder van categorie A (= politiefunctionaris). Voor zover het een discipline betreft met
regelmatigheids wedstrijden moet hij of zij hebben deelgenomen aan een minimum aantal van deze
wedstrijden.
Dit aantal wordt bepaald door de technische commissie in samenspraak met de Raad van Bestuur en
bekendgemaakt via de overeenkomstige kalender voor de aanvang van de eerste wedstrijd.
De titel van BPSB-kampioen wordt toegekend aan de eerst gerangschikte vergunninghouder. Voor zover het
een discipline betreft met regelmatigheids wedstrijden moet hij of zij hebben deelgenomen aan een minimum
aantal van deze wedstrijden.
Dit aantal wordt bepaald door de technische commissie in samenspraak met de Raad van Bestuur en
bekendgemaakt via de overeenkomstige kalender voor de aanvang van de eerste wedstrijd.
Een gouden, zilveren en bronzen medaille of gelijkwaardige prijs wordt toegekend in elke discipline aan
respectievelijk het eerste, tweede en derde gerangschikte lid van de BPSB in regel met de
deelnemingsvoorwaarden bepaald in art 2 hiervoor.
Een gouden, zilveren en bronzen medaille of gelijkwaardige prijs wordt toegekend aan respectievelijk de eerste,
tweede en derde gerangschikte ploeg indien een ploegenklassement wordt opgesteld. Elke deelnemer van de
ploeg moet in regel zijn met de deelnemingsvoorwaarden bepaald in art 2 hiervoor.
Afwijkingen van deze regels kunnen enkel aanvaard worden met goedkeuring van de Raad van Bestuur, na
ruggespraak met de overeenkomstige technische commissie, en mits bekendmaking op de kalender voor de
aanvang van de wedstrijd en voor zover het om een discipline gaat met regelmatigheids wedstrijden eveneens
op de overeenkomstige kalender voor de aanvang van de eerste wedstrijd.

Hoofdstuk 4: PROVINCIALEKAMPIOENSCHAPPEN
Art 12.
Met goedkeuring van de Raad van Bestuur kunnen provinciale kampioenschappen ingericht worden.
De regels voor de inrichting van nationale en regionale kampioenschappen zijn integraal van toepassing.

Hoofdstuk 5: REGELMATIGHEIDSWEDSTRIJDEN OF CRITERIA
Art 13.
De regels voor de inrichting van nationale en regionale kampioenschappen zijn integraal van toepassing.
Er zal naar gestreefd worden minimum één wedstrijd per (Vlaamse) provincie in te richten.
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Hoofdstuk 6: PLOEGSPORTEN
Art 14.
Het voetbal omvat eveneens alle afgeleide disciplines.
Deze wedstrijden van de ploegsporten worden voornamelijk georganiseerd door de clubs zelf.
De bond kan echter, via de organisatie van een aangesloten club, nationale, regionale of provinciale wedstrijden
organiseren onder de vorm van tornooien.
Deze tornooien zijn voorbehouden voor de leden vergunninghouders en voor de gewone leden
politiefunctionarissen die de bondsbijdrage voor de wedstrijd betalen.
Hierbij is het vooral de bedoeling mogelijkheden te creëren tot de vorming van een nationale selectie voor
internationale ontmoetingen.

Hoofdstuk 7: CLUBWEDSTRIJDEN
Art 15.
Clubwedstrijden kunnen autonoom door de aangesloten clubs georganiseerd worden, volgens eigen
wedstrijdreglementering. Indien het echter gaat om wedstrijden die door de NBPSB vzw ondersteund worden,
zullen de clubs zich laten leiden door de voorschriften van het huishoudelijk reglement van de NBPSB vzw deel
2: sport.

Hoofdstuk 8: INTERNATIONALE WEDSTRIJDEN
Art 16.
Met internationale wedstrijden worden zowel vriendschappelijke wedstrijden, als de Europese Politie
kampioenschappen bedoeld.
Art 17.
Selectie
Om geselecteerd te worden voor internationale wedstrijden moet het lid vergunninghouder categorie A zijn.
Voor alle sporten gelden de selectiecriteria opgelegd door de Europese Politie Sportbond, meer in het bijzonder
voor de Europese Politie kampioenschappen.
Bovendien gelden voor de individuele sporten bijkomende voorwaarden van de BPSB :
- deelgenomen hebben aan het nationaal kampioenschap van de betreffende discipline;
- in het voorbije jaar, te rekenen vanaf de eerste van de maand waarin de internationale wedstrijd plaats
vindt, deelgenomen hebben aan minstens 1/3 van de regelmatigheids wedstrijden.
Afwijkingen kunnen enkel toegestaan worden na beslissing door de Raad van Bestuur.
Art 18.
Om een efficiënte nationale selectie en de cohesie in deze selectie te verzekeren zullen de technische
commissies van de ploegsporten, eventueel met medewerking van een club, minimum één wedstrijd of training
per trimester organiseren, interlands niet inbegrepen.
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Art 19.
Elke technische commissie zal, conform de “Inlichtingenfiche”- “Formulier S1” (zie bijlage 1), een fiche
bijhouden van atleten en/of spelers die voor nationale selectie in aanmerking komen. Een afschrift van deze lijst
wordt verzonden naar het bondssecretariaat.
Zo nodig zullen zij hiervoor contact opnemen met de technische commissie van dezelfde sporttak in de
Franstalige Vleugel of met de sportsecretaris van de Franstalige Vleugel.

Hoofdstuk 9: ORGANISATIE VAN DE
KAMPIOENSCHAPPEN
Art 20.
De kampioenschappen en wedstrijden van de BPSB worden in principe georganiseerd door een aangesloten
club in samenspraak met de betrokken technische commissie.
Aan de inrichter wordt gevraagd te voorzien in (niet limitatief):
- een degelijke wedstrijdaccommodatie, in het bijzonder voor de nationale kampioenschappen, met o.a.
kleedkamers dames – heren; douches koud en warm water; sanitair; een aangepast lokaal voor
dopingcontrole enz;
- een tafel met uitstalling van de trofeeën, medailles en prijzen;
- een bevlagging;
- plaatsing van publiciteit volgens de richtlijnen van de Raad van Bestuur;
- een podium voor de laureaten;
- de uitreiking van de bondstrofeeën en medailles;
- het spelen van de nationale volksliederen;
- overhandiging door de BPSB - afgevaardigde van een relatiegeschenk aan de inrichtende club;
verspreiding van de uitslagen, waarvan twee afschriften te verzenden naar het bondssecretariaat;
- eventueel een kleine receptie;
- een verslag met foto’s van de wedstrijd(en) voor het bondsblad;
- het tijdig en volledig terugbezorgen van het uitgeleend bondsmaterieel.

Hoofdstuk 10: FINANCIELE
TUSSENKOMSTEN
Art 21.
Internationale kampioenschappen
Volgende kosten worden terugbetaald:
- de verplaatsingskosten van thuis naar het vertrekpunt en van het vertrekpunt naar de plaats van de wedstrijd
en terug;
- de overnachting en maaltijden tijdens het verblijf aan de met de penningmeester overeengekomen bedragen;
- de inschrijvingsgelden en eventuele kosten van scheidsrechters of wedstrijdcommissarissen;
- andere tussenkomsten op beslissing van de Raad van Bestuur.
Dezelfde regeling wordt toegepast voor vriendschappelijke internationale wedstrijden en trainingen van de
nationale selectie.
In bijzondere gevallen beslist de Raad van Bestuur.
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Art 22.
Er wordt gewerkt met meerdere categorieën om het bedrag van de tussenkomsten te bepalen:
-

categorie A - meer dan 100 deelnemers;
categorie B - minimum 51 en maximum 100 deelnemers;
categorie C - minimum 26 en maximum 50 deelnemers;
categorie D - minimum 10 en maximum 25 deelnemers.

Er dienen minimum 10 deelnemers te zijn om recht te hebben op enige betoelaging vanwege de bond.
De bedragen worden gepubliceerd door de Raad van Bestuur in een nieuwsbrief.
Art 23.
Modaliteiten
De organisatoren moeten de door de BPSB ter beschikking gestelde “Deelnemerslijsten” - “Formulier S2”
(zie bijlage 2) - overmaken om financiële tussenkomst te verkrijgen.
De uitgaven van de organisatie die in aanmerking komen voor terugbetaling:
-

bekers :
voor zover niet geleverd door de BPSB zelf, wat in principe
medailles :
altijd het geval is voor de nationale kampioenschappen
kampioenstruien;
EHBO-kosten;
voeding en drank van medewerkers en scheidsrechters;
reiskosten medewerkers;
aanvragen tot het bekomen van een financiële tussenkomst moeten door de clubs minimum 2 maanden voor
de betrokken manifestatie aan de bond worden gevraagd met een “Aanvraag budget activiteit” –
“Formulier S3” (zie bijlage 3).

De NBPSB vzw - tussenkomst zal gebeuren voor geleverde prestaties door rechtstreekse betaling aan de
betrokken leverancier op basis van een voor te leggen factuur of door voorlegging van de overeenkomstige
BPSB - onkostenformulieren ter terugvordering van zelfgemaakte kosten. Er dient steeds een “Afrekening
activiteit“ – “Formulier S4” (zie bijlage 4) - opgesteld.
De Raad van Bestuur behoudt het recht om niet conforme facturen of onkostennota’s te weigeren.
Zijn niet voor terugbetaling vatbaar:
- huur accommodatie;
- vergoeding scheidsrechters en hun verplaatsingskosten;
- verplaatsingskosten deelnemers;
- voeding en drank van de deelnemers.
Art 24.
Provinciale kampioenschappen
Vanaf een minimum van 10 deelnemers komen de provinciale kampioenschappen in aanmerking voor
betoelaging door de NBPSB vzw.
De bedragen worden gepubliceerd door de Raad van Bestuur in een nieuwsbrief.
Dezelfde modaliteiten gelden als voor de nationale kampioenschappen.

6

Art 25.
Regelmatigheids wedstrijden
De technische commissies die regelmatigheids wedstrijden organiseren worden betoelaagd met een bedrag per
organisatie (wedstrijd) en per deelnemer.
De bedragen en de in aanmerking genomen disciplines worden gepubliceerd door de Raad van Bestuur in een
nieuwsbrief.
Dezelfde modaliteiten gelden als voor de nationale kampioenschappen.

Hoofdstuk 11: AANVRAAG EN KENNISGEVING VAN ACTIVITEITEN
Art 26.
Om in de NBPSB vzw, op het bondssecretariaat, een overzicht te bekomen van de organisaties van en
deelnames aan activiteiten van clubs en leden is een “Formulier S5” - (zie bijlage 5) - gecreëerd voor aanvraag
en kennisgeving van organisaties en deelnames.
Art 27.
De technische commissies
Melden elke activiteit - vergadering, oefenwedstrijd of interland - aan het bondssecretariaat (art 24 en 25 deel
1: administratie).
Om tijdig de sportkalender te kunnen opstellen, moeten de data van de organisatie van de nationale, regionale
en provinciale kampioenschappen, van de regelmatigheids wedstrijden of criteria aan de sportsecretaris
(bondssecretariaat) gemeld worden voor 15 november van het jaar voordien.
De clubs en leden
Richten hun aanvragen voor organisatie van een kampioenschap, tornooi, wedstrijd of recreatieve activiteit,
zowel lokaal, provinciaal, nationaal of internationaal, met een formulier S5, minimum 2 maanden voor de
organisatie aan de sportsecretaris (bondssecretariaat). De sportsecretaris zal de voorzitter van de technische
commissie van de betrokken discipline om advies vragen. Is er uitzonderlijk geen technische commissie zal de
sportsecretaris de aanvraag zelf volledig behandelen..
Indien de organisatie in het bondsblad moet gepubliceerd worden, dient ze minstens 4 maanden op voorhand
gemeld te worden.
Om tijdig de sportkalender te kunnen opstellen, moeten de data van de organisatie van de nationale, regionale
en provinciale kampioenschappen, van de regelmatigheids wedstrijden of criteria aan de sportsecretaris
(bondssecretariaat) gemeld worden voor 15 november van het jaar voordien. Specifiek voor de atletiekkalender
voor 15 september van het daarop volgende nieuwe crossseizoen.
Aanvragen of kennisgeving voor deelname aan activiteiten of organisaties die ingericht worden door een club al
of niet lid van de bond dienen 1 maand voor de deelname met een formulier S5 aan de sportsecretaris
(bondssecretariaat) gemeld.
De sportsecretaris
Als uitnodigingen voor deelname aan activiteiten rechtstreeks op het bondssecretariaat toekomen, verwittigt de
sportsecretaris de voorzitter van de betrokken technische commissie die het nodige zal doen om kandidaatdeelnemers, per club of individueel, te sensibiliseren voor deelname, met inachtneming van het huishoudelijk
reglement; is er geen technische commissie zal de sportsecretaris zelf het initiatief nemen.
Voor zover tijdige publicatie mogelijk is, zal de sportsecretaris de aanvraag tot deelname in het bondsblad laten
publiceren.
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De sportsecretaris zal elke aanvrager of deelnemer een kopie van het formulier S5 met de bevestiging tot
organisatie of deelname terugzenden.
De sportsecretaris zamelt voor 15 november de data in voor de organisatie van de nationale, regionale en
provinciale kampioenschappen, van de regelmatigheids wedstrijden of criteria teneinde de sportkalender voor
het volgend jaar tijdig te kunnen verspreiden.

Hoofdstuk 12: DE ONDERSCHEIDINGEN
Art 28.
De voorwaarden voor toekenning van nationale en regionale onderscheidingen zijn administratief vastgelegd in
artikel 41 en 42 van deel 1: administratie.
De uitreiking van de trofee voor sportverdienste “Baron de Broqueville Sanders” wordt georganiseerd door een
Vleugel van de BPSB volgens de beslissing van de Nationale Raad en overeenkomstig een specifiek reglement
eigen aan deze trofee.
Dit reglement ligt ter inzage op het bondssecretariaat. Op vraag van de clubs kan een kopie bekomen worden.
De andere onderscheidingen worden uitgereikt door de Vleugel tijdens de algemene vergadering of volgens de
beslissing van de Raad van Bestuur, op een of ander kampioenschap of wedstrijd overeenkomstig de betrokken
discipline.

Hoofdstuk 13: DE MEDISCH VERANTWOORDE
SPORTBEOEFENING
Art 29.
De bond spant zich in om het MVS - Decreet en de uitvoeringsbesluiten van de ‘medisch verantwoorde
sportbeoefening’ zowel naar de geest als naar de letter toe te passen. Zij verbindt er zich toe de in dit kader
opgelegde disciplinaire straffen uit te voeren.
Art 30.
In het kader van de bondswerking is een ‘controlecomité’ voor de beteugeling van de dopingpraktijken opgericht.
Dat comité is belast met de toepassing van de bepalingen inzake doping, vervat in het Decreet van 27 maart
1991 en in het Besluit van de Vlaamse Executieve van 23 oktober 1991 inzake ‘medisch verantwoorde
sportbeoefening’. Het controlecomité is meer bepaald belast met de taken vermeld in art 27 van het decreet.
Art 31.
Iedere dopingpraktijk is absoluut verboden en zal met alle beschikbare middelen worden bestreden.
Art 32.
Bij ieder sportevenement zullen de volgende praktische maatregelen moeten genomen worden door de
organiserende overheid:
- aanduiden van een ‘afgevaardigde doping’ die zal instaan voor de opvang en de hulp aan een mogelijk
optredende controle-instantie;
- voorziening van de nodige schikkingen voor eerste medische zorgen en eventuele evacuatie naar een
verplegingsinrichting.
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Art 33.
Alle deelnemers aan erkende sporten binnen de bond, met uitzondering van hengelen, hondensport en schieten,
zijn onderverdeeld in twee categorieën, te weten senioren en masters. Een atleet behoort tot de categorie
masters vanaf de dag dat hij 35 jaar wordt.
Art 34.
Alle technische commissies bepalen in hun reglement de eventuele beperkingen inzake afstanden, duur of
speeltijden waaraan de veteranen onderworpen zijn. Ook moet bepaald worden of de veteranen al dan niet - en
eventueel onder welke voorwaarde(n) - samen met de senioren hun sport mogen beoefenen.
Art 35.
Alle vergunninghouders van de bond zullen jaarlijks, voor 1 maart het secretariaat een medisch attest bezorgen
waarbij wordt vastgesteld dat zij deze en / of geen sport mogen beoefenen.
Art 36.
Alle aangesloten clubs zullen bij de aanduiding van hun kaderleden (coach...) rekening houden met bekomen
diploma’ s of brevetten evenals met de verworven ervaring.
Art 37.
De bond zal zich inspannen om geregeld haar kaderleden te laten genieten van de vormingen ingericht door het
BLOSO, de VSF, de Provinciale Sportraden of andere organisaties.

Hoofdstuk 14: ALLERLEI
Art 38.
De artikelen 46, 47 en 48 van het huishoudelijk reglement deel 1: administratie zijn integraal van toepassing op
deel 2: sport.

Bijlagen
Bijlage 1:
Bijlage 2:
Bijlage 3:
Bijlage 4:
Bijlage 5:

Formulier S1
Formulier S2
Formulier S3
Formulier S4
Formulier S5

-

Inlichtingsfiche sportbeoefening
Deelnemerslijsten - inschrijving - dagverzekering
Aanvraag budget voor een activiteit
Afrekening van een activiteit
Aanvraag manifestatie
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