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ARTIKEL 1. DOELGROEP 

§1. Competitiespelers lid van een club, aangesloten bij Badminton Vlaanderen vzw of Ligue 

Francophone Belge de Badminton (LFBB). 

ARTIKEL 2. DOEL 

§1. Een competitiespeler, lid van één van de onder “Doelgroep” vermelde clubs, de 

gelegenheid bieden om deel te nemen aan een competitie voor één andere club dan die 

waarbij hij/zij is ingeschreven. 

ARTIKEL 3. VOORWAARDEN 

§1. De club waaraan de speler wordt uitgeleend, is lid van Badminton Vlaanderen vzw of; 

De club waaraan de speler wordt uitgeleend, is lid van LFBB. 

ARTIKEL 4. PROCEDURE 

§1. De aanvraag tot uitlening of verlenging van de uitlening dient jaarlijks te worden 

aangevraagd, ten vroegste op 1 maart en uiterlijk op 30 april van hetzelfde jaar, via een 

officieel uitleenformulier (zie bijlage 1). De speler is zelf verantwoordelijk voor de afhandeling 

van dit administratieve luik. 

§2. Omwille van overmacht kan de Raad van Bestuur van Badminton Vlaanderen beslissen om  

deze periode voor onbepaalde tijd te verlengen. De leden en clubs worden hier van op de 

hoogte gebracht. 

§3. De aanvraag wordt correct, volledig en duidelijk leesbaar opgemaakt in viervoud. De 

aanvraag dient voor akkoord ondertekend te zijn door volgende partijen: 

• Door de aanvragende speler. 

• Indien de aanvragende speler minderjarig is dienen de ouders of de voogd voor 

goedkeuring te ondertekenen. 

• De secretaris of de voorzitter van de club die uitleent. 

• De secretaris of de voorzitter van de club die ontleent. 

• Exemplaar 1 wordt via mail bezorgd aan het DC/Badminton Vlaanderen. 

• Exemplaar 2 wordt bezorgd aan het secretariaat van de club die uitleent. 

• Exemplaar 3 wordt bezorgd aan het secretariaat van de club die ontleent. 

• Exemplaar 4 wordt door de speler zelf bewaard. 

De uitlening heeft slechts uitwerking op 1 juli volgend op de periode van aanvraag. De 

aanvraag tot uitlening of verlenging is slechts geldig voor 1 seizoen. 

ARTIKEL 5. BEPERKINGEN 

§1. Aanvragen voor datum van 1 maart en na datum van 30 april zijn niet ontvankelijk. 

Aanvragen die niet via mail werden verzonden naar het DC/Badminton Vlaanderen zijn niet 

ontvankelijk. 

Aanvragen die niet volledig en correct leesbaar zijn ingevuld, zijn niet ontvankelijk. 

§2. Het uitlenen van spelers is ondergeschikt aan de ontslagregeling van spelers en de 

vrijheidsregeling betreffende de niet-professionele sportbeoefenaar C925. 

Indien een uitgeleende speler geschrapt wordt tijdens de schrappingsperiode wordt hij/zij/het 

onmiddellijk ingeschreven bij zijn uitgeleende club. 
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§3. Tijdens de periode van 1 maart en 30 april kan men ofwel transfereren (vrijheidsregeling 

aanvragen) of uitgeleend worden. Beide  aanvragen binnen eenzelfde periode kan niet. 

§4. Bij deelname aan tornooien en kampioenschappen blijft de betrokken speler optreden 

onder de clubnaam en verantwoordelijkheid van de club waarvan die lid is. 

§5. Een gestrafte of geschorste speler kan een uitlening aanvragen, maar hij moet de sanctie 

in zijn nieuwe club (verder) uitvoeren indien van toepassing. 

 

ARTIKEL 6. BEKENDMAKING 

§1. De lijst met alle uitgeleende spelers wordt samen gepubliceerd met de lijst van de transfers 

in Vlaanderen. 

§2. Uitgeleende spelers aan de LFBB worden door het DC/Badminton Vlaanderen 

bekendgemaakt aan de provincies, aan LFBB, en aan KBBF. 

 

ARTIKEL 7. INTENTIEVERKLARING VOOR SPELEN IN HET BUITENLAND 

§1. Wanneer een speler met een competitief lidmaatschap bij Badminton Vlaanderen de 

intentie heeft bij een niet-Belgische club lid te worden met het doel om daar 

interclubcompetitie te spelen, is het de plicht van de betrokken speler dit via mail kenbaar te 

maken aan de club waarvan het speelgerechtigd lid is en aan Badminton Vlaanderen en dit 

via volgende modaliteiten: 

• Voor 1 maart van het lopend seizoen, in het jaar dat de betrokkene zich elders voor het 

volgende seizoen aansluit dan in België. 

• De intentieverklaring dient via de formulieren toegevoegd in bijlage 2 te gebeuren. 

• Voor 1 juli volgend op de intentieverklaring van voor 1 maart, dient de betrokken speler 

de bevestiging van aansluiting bij een niet-Belgische club via mail te melden aan 

Badminton Vlaanderen en zijn club.  

• Voor 1 juli volgend op de intentieverklaring van voor 1 maart, dient de betrokken speler 

via mail te melden aan Badminton Vlaanderen en zijn club indien de aansluiting bij een 

niet-Belgische club niet doorgaat. 

• Bevestiging of annulatie van de intentieverklaring van voor 1 maart dient via de 

formulieren in bijlage 3 te gebeuren. 

• De intentieverklaring is slechts geldig indien Badminton Vlaanderen deze bevestigd 

heeft. 

§2. Indien de intentieverklaring niet voldoet aan de voorwaarden zoals bepaald in art. 7.1 van 

dit reglement  is deze niet ontvankelijk. 

§3. De intentieverklaring dient in het drievoud opgemaakt te worden waarbij: 

• Exemplaar 1 wordt via mail verzonden naar het DC/Badminton Vlaanderen; 

• Exemplaar 2 wordt via mail verzonden naar het secretariaat van de club waar de 

betrokken speler lid van is in België; 

• Exemplaar 3 bezorgd wordt aan het secretariaat van de club waarvoor de speler 

interclubcompetitie gaat spelen; 

§4. De bevestiging of annulatie van de intentieverklaring dient in het drievoud opgemaakt te 

worden waarbij: 

• Exemplaar 1 wordt via mail verzonden naar het DC/Badminton Vlaanderen; 
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• Exemplaar 2 wordt via mail verzonden naar het secretariaat van de club waar de 

betrokken speler lid van is in België; 

• Exemplaar 3 bezorgd wordt aan het secretariaat van de club waarvoor de speler 

interclubcompetitie gaat spelen; 

§5. Bij het niet toepassen van deze procedure: 

• Wordt de speler een boete opgelegd zoals bepaald in reglement C620. 

• Mag de speler het eerstvolgend seizoen niet deelnemen aan de kampioenschappen 

van de Provincie waarvan zijn Vlaamse club lid is, de Vlaamse en de Nationale 

kampioenschappen. 

§6. Badminton Vlaanderen geeft deze informatie door aan: 

• De Provinciale sportcommissie waarbij de club van de speler aangesloten is; 

• De sportcommissie van LFBB via het secretariaat van de liga; 

• De sportcommissie van KBBF via het secretariaat van de federatie. 


