Totale kostprijs:
Keuze 1 = 50€ + 100€ = 150€
Aansluiten bij het BVMG
Keuze 2 vrije keuze uit:
A. 50€ + 100€ = 150€
B. 50€ + 200€ = 250€
Verschil tussen lid en toegetreden lid:
A = Toegetreden lid; heeft geen
stemrecht en neemt niet deel aan de
algemene vergadering.
B = Lid; heeft stemrecht en neemt deel
aan de algemene vergadering = B.
Keuze 3 = 50€ + 200€ = 250€

Keuze 1
Deelname aan:
• Thuiswedstrijden
• Grote prijzen
Enkel Grote prijzen mogen
worden ingericht
Bedoeld voor amateurspelers.
Voorwaarden:
Terrein: 50€
Club is toegetreden lid (100€)

Het terrein (50€)

Voordelen:
Herkeuring elke 3 jaar indien terrein reeds is
erkend door WMF (eenmalig 250€).
Reclame pagina op website (eigen inbreng
noodzakelijk)

Inschrijven als club

Keuze deelname en
inrichten van wedstrijden

Deelname aan:
Keuze 2
• Individuele
• Internationale
kampioenschappen
Enkel Grote prijzen mogen
worden ingericht
Voorwaarden:
Deelnemende spelers zijn elitespelers.
Terrein: 50€
Keuze:
Club is toegetreden lid (100€) = A
Club is lid (200€) = B

Keuze 3
Deelname aan:
• Interclub
• Individuele
• Internationale
kampioenschappen
Alle typen wedstrijden mogen
worden ingericht
Voorwaarden:
Terrein: 50€
Club is lid (200€).
Deelnemende spelers zijn elitespelers

Keuze 1
Deelname aan:
• Thuiswedstrijden
• Grote prijzen
Enkel Grote prijzen mogen
worden ingericht

Totale kostprijs:
Keuze 1 = 50€ + 100€ = 150€

Bedoeld als instap. Deze instapregeling is zéér laagdrempelig. In praktijk betaald deze club als club bijna 0€ als er 21 mensen naar hun grote prijs komen. De
nieuwe club treedt toe aan een verlaagde prijs en kan deelnemen aan de speciale en Grote prijs wedstrijden. Zelf kunnen ze een Grote prijs inrichten welke in de
BVMG-kalender komt te staan. Aan deze, zoals trouwens ook alle andere Grote prijzen kunnen zowel de amateurs als de elite spelers deelnemen.
Nieuwe spelers krijgen zo de kans om kennis te maken met het verbond en zijn spelers via de open wedstrijden. Zij starten gemengd met de betere spelers en
leren zo hun eerste stappen zetten.
Zij kunnen voorstellen indienen, maar hebben geen deelname recht aan de stemmingen van de Algemene vergadering. Zij worden dan ook niet uitgenodigd.

Deelname aan:
Keuze 2
• Individuele (Elite)
• Internationale (Elite)
kampioenschappen
Enkel Grote prijzen mogen
worden ingericht

Totale kostprijs:
Keuze 2 vrije keuze uit:
A. 50€ + 100€ = 150€
B. 50€ + 200€ = 250€

Bedoeld als tussenstap, meer bepaald als er onvoldoende elite spelers zijn om toch (verder)deel te nemen aan de individuele en internationale
kampioenschappen.
Op die manier hoeven de geïnteresseerde spelers niet naar een andere club transfereren om toch te kunnen deelnemen aan de diverse sportwedstrijden.
De amateurspelers kunnen deelnemen aan de speciale en Grote prijs wedstrijden.
De elite spelers kunnen deelnemen aan de individuele en de internationale wedstrijden.
De club heeft de keuze om aan te sluiten aan een verlaagde prijs als toegetreden lid (maar heeft dan geen stemrecht) of als lid.
Zelf kunnen ze een Grote prijs inrichten welke in de BVMG-kalender komt te staan.
Aan deze Grote prijs kunnen zowel de amateurs als de elite spelers deelnemen.
Zij kunnen voorstellen indienen.
Bij keuze A heeft men geen deelname recht aan de stemmingen van de Algemene vergadering. Zij worden dan ook niet uitgenodigd.
Bij keuze B heeft men wel het recht om deel te nemen aan de stemmingen van de Algemene vergadering. Zij worden wel uitgenodigd.

Keuze 3

Deelname aan:
• Interclub (Elite)
• Individuele (Elite)
• Internationale (Elite)
kampioenschappen
Alle typen wedstrijden
mogen worden ingericht

Totale kostprijs:
Keuze 3 = 50€ + 200€ = 250€

Bedoeld voor clubs die gegarandeerd voldoende elite spelers hebben om deel te nemen aan de interclubkampioenschappen.
De amateurspelers kunnen deelnemen aan de speciale en Grote prijs wedstrijden.
De elite spelers kunnen deelnemen aan de individuele en de internationale wedstrijden.
De club sluit aan als lid.
Zelf kunnen ze een Grote prijs of internationale wedstrijd inrichten welke in de BVMG-kalender komt te staan.
Aan een Grote prijs kunnen zowel de amateurs als de elite spelers deelnemen.
Aan een internationale wedstrijd (IMT) enkel elite-spelers.
Bij deze keuze is er deelname recht aan de stemmingen van de Algemene vergadering. Zij worden uitgenodigd.
Andere dwingende voorwaarden om als club te kunnen inschrijven:
•
•
•
•
•

Een volwaardig bestuur hebben met voorzitter, secretaris, penningmeester.
Minimaal 4 spelers hebben.
Voldoen aan alle financiële voorwaarden.
Voor deelname aan de interclub kampioenschappen minimaal 4 spelers hebben, ontbreekt er toch eens uitzonderlijk één (1) iemand dan zal voor deze
ontbrekende persoon de forfaitcijfers worden toegevoegd (=378 slagen).
Dit ontbreken van iemand heeft geen verder gevolgen.

Wat is uitzonderlijk?
• ?
• ?
• ?

Uw club is lid geworden hoe verder met de spelers?
Voor het WMF moeten wij het antidopingbeleid implementeren in onze regelgeving(statuten). In België is dit per gewest geregeld.
In de gewesten is dit vastgelegd in een Antidopingdecreet. Een decreet staat op gelijke hoogte met een federale wet. Wat zeggen nu al deze decreten:
Voor het NADO (= WADA België) is er een duidelijk verschil tussen spelers die deelnemen aan nationale en internationale kampioenschappen en zij die dat
niet doen. In Vlaanderen spreekt men van elite-speler en niet elite speler. In Wallonië is dit elite-speler en amateur.
Bij elite spelers is er nog een onderverdeling in categorieën (a,b,c,d) met telkens nog eens eigen regeltjes.
Onze elite spelers moeten melden wanneer ze kunnen gecontroleerd worden. Voor ons is dit vrij eenvoudig, dit gebeurd aan de hand van de nationale kalender
en de (elite-)spelerslijst.
Daarom is het zeer belangrijk dat er een duidelijke splitsing is tussen de officiële BVMG-kalender en deze waarop de andere wedstrijden staan vermeld die
geen invloed hebben op de diverse Belgische of internationale competities!
Voor de echte topspelers welke hoog staan geklasseerd in de wereld ranking lijst, kan daar nog bijkomen dat ze altijd hun “Where-abouts” zullen moeten
doorgeven. Voorlopig is dit laatste bij ons (nog) niet aan de orde.
Binnen het BVMG hebben wij deze splitsing van spelers als volgt doorgevoerd:
Dames elite-spelers
Heren elite-spelers
Jeugd elite-spelers
Dames amateur-spelers
Heren amateur-spelers
Jeugd amateur-spelers
De verschuldigde lidgelden aan het BVMG werden eveneens verschillend bepaald voor deze categorieën, tenslotte heeft de amateurspeler niet dezelfde
ambities als een elite-speler maar daaruit volgend door deze NADO-regels ook niet dezelfde deelname rechten. Zij mogen nooit meetellen voor een nationaal
klassement anders veranderd de status onmiddellijk naar Elite-speler! Deze uitslagen mogen dan ook niet worden opgenomen in de officiële Nationale
resultaten (interclub, rangkings, schaal Vlaanderen – Wallonië, …).
Dames elite-spelers = 20€
Heren elite-spelers = 20€
Jeugd elite-spelers = 5€
Dames amateur-spelers = 5€
Heren amateur-spelers = 5€
Jeugd amateur-spelers = 5€
Je kan de amateurspeler ook als een sponsor beschouwen, met dat verschil dat zij via hun lidkaart ook een ganse dag aan de kostprijs van 3€ op een aangesloten
terrein mogen gaan trainen.

Deelname aan de verschillende wedstrijden.
Nationale kampioenschappen:
Enkel voor elite spelers. Amateur thuisspelers kunnen tegelijkertijd op het terrein worden toegelaten maar tellen niet mee voor gelijk welke vorm van nationale
rangschikking. Hun resultaat mag dan ook niet voorkomen in de officiële uitslag. Zij starten steeds als eerste.
Internationale wedstrijden (ook IMT):
Enkel voor elite spelers. Amateurspelers worden niet toegelaten, ook geen thuisspelers.
Grote prijzen – Open kampioenschappen;
Open voor iedereen, ook spelers die niet bij het verbond zijn aangesloten. Aangesloten spelers kunnen aan het verminderde tarief een dag training doen.
De rangschikking hier is gemengd, maar voor nationale resultaten (hoofdzakelijk schaal van..) worden hiervoor enkel de elite spelers in aanmerking genomen.
Inschrijving prijzen 2021:
Jeugd 5€
Alle andere 7€
Deze prijzen kunnen jaarlijks worden aangepast.
De verdeelsleutel wordt jaarlijks vastgelegd.
De in het buitenland ingeschreven en spelende Belgen hoeven enkel als elite-speler te worden ingeschreven in België als ze aan nationale en internationale
wedstrijden willen deelnemen! Als ze wel aan die wedstrijden willen deelnemen betalen ze wel 20€!
Aan IMT’s en GP’s treden ze steeds op onder hun eigen (buitenlandse) club.

