
Aansluiten bij het Belgische verbond voor minigolf (BVMG); 
 

1) Je kan je als terrein aansluiten bij het BVMG. 
Hierdoor kan je een standaard pagina op onze website bekomen. 
3-jaarlijkse verlenging WMF-erkenning indien van toepassing. 
Kostprijs is hiervoor 50€/jaar. 

 
2) Het is ook mogelijk om uw terrein te laten erkennen als officieel goedgekeurd door het 

Wereldverbond voor minigolf (WMF). 
Hierbij dient een keuringsverslag te worden gemaakt met, indien de baan van het type MOS is, een 
speciaal baanreglement  
Kostprijs 250€ voor WMF en 50€ extra om het keuringsverslag en eventueel het opmaken van het 
speciaal reglement van de baan.  
Deze erkenning is 3 jaar geldig. Verlenging is mogelijk en inbegrepen als het terrein aangesloten 
blijft bij het BVMG. Zie voorgaande (punt1). 

 
3) Wensen enkel spelers mee te spelen in een Belgische competitie op individuele basis? 

Ook dat kan. U sluit uw terrein en club aan op basis van toegetreden lid. Per lid wordt er een extra 
federatielidgeld gevraagd afhankelijk van het spelersstatuut. 
Kostprijs: 
50€ voor het terrein 
100€ als toegetreden lid (de club) 
5€ voor jeugdspelers (tot 19 jaar) 
5€ voor de amateurspelers 
20€ voor de andere spelers. 
Als uw terrein het WMF-certificaat heeft, dan krijgt één van uw wedstrijden (geen IMT) een plaats 
op de Nationale kalender. Deze mag evenwel niet samenvallen met een dag die ingenomen is voor 
andere nationale wedstrijden te vinden op de officiële wedstrijdkalender). Als uw terrein bovendien 
beschikt over de nodige accommodatie, komt dit - indien gewenst - ook in aanmerking om op de 
beurtrol te staan voor het inrichten van de interland tegen Nederland.  
 

4) Wenst uw club mee te spelen in de Belgische nationale competitie? 
Dat kan. U sluit uw terrein en club aan als volwaardig lid. Per speler wordt er een extra 
federatielidgeld gevraagd afhankelijk van het spelersstatuut. 
Kostprijs: 
50€ voor het terrein 
200€ als lid (De club) 
5€ voor jeugdspelers (tot 19 jaar) 
5€ voor amateurspelers 
20€ voor de andere spelers. 
Zelfde rechten als onder punt 3, maar u mag wel een internationale wedstrijd inrichten (IMT) en u 
draait mee in het carrousel van de Belgische competitie en één van uw open wedstrijden krijgt 
voorrang op toegetreden leden voor een plaats op de Nationale kalender. 
U hebt stemrecht binnen de vergaderingen van het verbond 

 
Boven op de inschrijvingsgelden zijn volgende financiële afspraken ook van toepassing. 
Training op terreinen van leden (Punt Nr4), kan ten allen tijden tijdens de normale openingsuren van het 
terrein mits voorlegging van uw licentiekaart. De week voor de competitie zorgt u ervoor dat het terrein 
steeds toegankelijk is, eventueel op afspraak, tussen 9 en 17 uur (op voorhand aankondigen). Het 
trainingsgeld is vastgelegd op 3€ per dag, en komt volledig ten goede aan de inrichtende club. 
Inschrijvingsgeld per match bedraagt 7€ per persoon ongeacht het statuut. 

a) Indien het een wedstrijd betreft ingericht door het verbond komt dit ten goede aan het verbond (vb 
interclub, memorial, …) 

b) Indien het een door de club ingerichte wedstrijd betreft, komt dit volledig ten goede aan de club (bvb 
IMT, Grote prijs, …) 

 
Als er bijkomende vragen zijn kan je die altijd stellen via info@minigolfsport.be 

mailto:info@minigolfsport.be

