DEEL 6: HET ONTMOETINGSREGLEMENT
HOOFDSTUK 1: DE VVB-COMPETITIE
Artikel 1 - samenstelling
1. De VVB-competitie wordt ingericht volgens de geldende reglementering ter zake vervat in het
ontmoetingsreglement en in overeenstemming met de internationale spelregels, behoudens
afwijkingen voorzien in het competitiereglement.
2. De VVB-competitie omvat volgende afdelingen:
- een 1ste divisie heren, reeks A en B;
- een 2de divisie heren, reeks A, B en C;
- een 1ste divisie dames A en B;
- een 2de divisie dames, reeks A en B.
Iedere reeks is samengesteld uit 12 ploegen.
3. Ploegen die dalen uit de nationale reeksen en behoren tot de VVB, worden opgevangen in de
1ste divisie, terwijl de dalers uit de laagste VVB-reeks verwezen worden naar hun
respectievelijke eerste provinciale afdeling.
Vrijgekomen plaatsen in de laagste VVB-reeks worden aangevuld met stijgers uit de eerste
provinciale afdelingen van de vijf provincies volgens de vastgelegde normen.
4. Het kampioenschap wordt gespreid over 22 wedstrijden waarna een rangschikking wordt
opgemaakt conform de bepalingen vervat in het ontmoetingsreglement.
5. De ontmoetingsverantwoordelijke voorziet in het competitiereglement de modaliteiten nodig om
te allen tijde bijkomende stijgers of dalers aan te duiden opdat een normale samenstelling der
reeksen wordt gewaarborgd.
6. Het competitiereglement, jaarlijks op te stellen door de ontmoetingsverantwoordelijke dient ter
bekrachtiging voorgelegd aan de Raad van Bestuur en is ondergeschikt aan het
ontmoetingsreglement
7. Het door de Raad van Bestuur bekrachtigd competitiereglement wordt samen met het
inschrijvingsformulier voor deelname aan het kampioenschap overgemaakt aan de
belanghebbende clubs binnen de termijn gesteld in het ontmoetingsreglement art. 2. Bij de
inschrijving en deelname aan het kampioenschap onderschrijft de club automatisch de
bepalingen vervat in het competitiereglement (via VVB-website).
Artikel 2 - data en termijnen
Volgende data m.b.t. het kampioenschap dienen te worden gerespecteerd:
1. Bekrachtiging competitiereglement vóór 15 maart.
2. Verzending (openbaar maken) van competitiereglement en inschrijvingsformulier aan de clubs
vóór 25 april.
3. Uiterste datum van inschrijving competitie vóór 15 mei.
4. Verzending voorkalender aan de clubs vóór 01 juni.
5. Kalenderaanpassingen vóór 20 juni.
Artikel 3 - administratieve en financiële verplichtingen
1. De clubs dienen volgende bedragen te storten op de financiële rekening van de VVB:
de inschrijving kampioenschap voor alle ploegen: ten laatste op de in art.2.3 voorziene datum.
2. Bij gebrek aan tijdige betaling van de in paragraaf 1. voorziene bedragen en bij niet betaling
binnen de 10 dagen na de verwittiging wordt de inschrijving competitie niet aanvaard.
3. De voor de competitie ingeschreven ploegen van een club die op 15 augustus administratief of
financieel niet in orde is tegenover de VVB worden niet tot de competitie toegelaten.
Artikel 4 - deelname aan wedstrijden
Onrechtmatige deelname aan de wedstrijd leidt ambtshalve tot:
voor spelers/speelsters: forfaitverlies;
voor de andere deelnemers, ingeschreven op het wedstrijdblad: de voorziene boete.
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Als speelgerechtigde leden of officiëlen, in het bezit van een geldige vergunning deelnemen zonder
vermeld te zijn op het wedstrijdblad of het rotatiebriefje, heeft dit geen invloed meer op het resultaat
wanneer de set beëindigd is.
Artikel 5 - homologatie
De wedstrijden dienen betwist op gehomologeerde terreinen, conform de geldende voorschriften.
Artikel 6 - opgelegd forfait
Het forfait wordt uitgesproken door de ontmoetingsverantwoordelijke en dit na inzage van het
wedstrijdblad eventueel aangevuld met een inherent verslag, opgesteld door de scheidsrechter.
Afhankelijk van de besluitvorming van de ontmoetingsverantwoordelijke kan het forfait voor één
ofwel voor beide ploegen worden toegepast.
Volgende omstandigheden kunnen aanleiding geven tot deze sanctie:
1. Wanneer een wedstrijd heeft plaatsgevonden in omstandigheden strijdig met de
reglementering.
2. Wanneer het materiaal niet voldeed aan de reglementering en hierdoor een normaal
wedstrijdverloop niet werd gewaarborgd.
3. Indien een ploeg weigerde te spelen op het door de ontmoetingsverantwoordelijke vastgelegd
gehomologeerd terrein.
4. Wanneer een ploeg zich met minder dan 6 spelers/speelsters aanbiedt bij de aanvang van de
wedstrijd.
5. Wanneer door een fout van één of beide ploegen de wedstrijd niet kon aanvangen ten laatste
15 minuten na het vastgesteld aanvangsuur.
Gevallen van heirkracht of overmacht worden beoordeeld door de ontmoetingsverantwoordelijke.
6. Wanneer een ploeg een aan gang zijnde wedstrijd vrijwillig staakt.
Artikel 7 - verwittigd forfait
Wanneer een ploeg minstens vijf kalenderdagen voor de datum van de wedstrijd de
verantwoordelijke ontmoetingen schriftelijk verwittigt van een forfait voor de invaller- en/of
hoofdwedstrijd, zal de sanctie, te treffen door de verantwoordelijke ontmoetingen, worden
toegepast.
Artikel 8 - algemeen forfait
1. Een ploeg regelmatig ingeschreven voor een volgend kampioenschap verplicht er zich toe deel
te nemen aan zowel de invaller- als de hoofdcompetitie.
Weigert de ploeg te starten in één van beide kampioenschappen, wordt ze bestraft met
ALGEMEEN FORFAIT voor BEIDE kampioenschappen.
2. Een ploeg welke gedurende het verloop der kampioenschappen hetzij voor drie
hoofdwedstrijden, hetzij voor drie invaller wedstrijden forfait geeft, wordt bestraft met
ALGEMEEN FORFAIT voor BEIDE kampioenschappen.
3. Bij algemeen forfait wordt de ploeg uit de competitie genomen en als laatste van haar reeks
geplaatst. De uitslagen van de eventueel gespeelde wedstrijden worden vernietigd en de
rangschikking aangepast.
Artikel 9 - verplaatsen van wedstrijden
De modaliteiten voor het verplaatsen van wedstrijden zijn omschreven in het competitiereglement.
Artikel 10 - verloop ontmoetingen
1. Het kampioenschap wordt betwist met heen- en terugwedstrijden, telkens naar drie winnende sets:
de ploeg die een wedstrijd wint met 3/0 of 3/1 behaalt drie punten;
de ploeg die een wedstrijd verliest met 3/0 of 3/1 behaalt geen punt;
de ploeg die een wedstrijd wint met 3/2 behaalt twee punten;
de ploeg die een wedstrijd verliest met 2/3 behaalt één punt;
de ploeg die een wedstrijd verliest door een uitspraak van forfait bekomt – één punten.
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2.

3.

Zo een ploeg onvolledig wordt door kwetsuur en/of uitsluiting en de wedstrijd hierdoor niet kan
beëindigd worden op reglementaire wijze behaalt de ploeg het aantal punten waarop het op dat
ogenblik recht heeft.
De rangschikking geschiedt door optelling der punten. De ploeg die de meeste wedstrijdpunten
behaalt, wordt eerste gerangschikt.
Ingeval van gelijkheid van wedstrijdpunten wordt respectievelijk rekening gehouden met het
aantal gewonnen wedstrijden vervolgens en met het gemiddelde van de gewonnen t.o.v. de
verloren sets.
Bij blijvende gelijkheid, en als het gaat om een titel of een plaats van stijgen of dalen, telt het
resultaat van de onderlinge wedstrijden;Indien het aantal gewonnen en verloren sets hetzelfde
zijn, telt het puntencoëfficiënt van elke wedstrijd afzonderlijk. De ploeg met het hoogste
puntencoëfficiënt wordt als hoogste gerangschikt.
Deze bepalingen zijn eveneens van kracht voor het aanduiden van bijkomende stijgers en/of
dalers.
De invaller wedstrijden brengen noch stijgen, noch dalen met zich en worden betwist naar drie
sets.
Per gewonnen set wordt een wedstrijdpunt toegekend en de rangschikking gebeurt eveneens
door optelling der punten.
Wanneer de invaller wedstrijd voor het beëindigen van de derde set dient te worden
onderbroken, wordt het wedstrijdpunt van de derde set toegekend aan de ploeg die over het
totaal van de twee gespeelde sets het beste puntengemiddelde heeft behaald.
Bij gelijke stand laat de scheidsrechter verder spelen tot een ploeg twee punten verschil
behaalt.
De wedstrijden dienen gespeeld te worden op de plaats, uur en dag aangeduid in de kalender.
Afwijkingen zijn slechts dan toegelaten wanneer een door de ontmoetingsverantwoordelijke
gevalideerde toestemming tot wedstrijdwijziging aan de betrokken partijen werd overgemaakt.
De uiterste uren van aanvang van de hoofdwedstrijd worden vermeld in het
competitiereglement.
De invaller wedstrijd dient 1.30 u. vóór het aanvangsuur van de hoofdwedstrijd te worden
vastgelegd. Op de voorkalender kan een ploeg uitzonderlijk voor bepaalde wedstrijden aan de
verantwoordelijke ontmoetingen afwijkende uren voorstellen (b.v. wanneer de ter
beschikkingstelling van de infrastructuur dit vereist). Wanneer de tegenstrever bij de
voorkalender
gemotiveerde
en
aanvaardbare
redenen
aanbrengt,
zal
de
ontmoetingsverantwoordelijke soeverein beslissen.

Artikel 11 - stijgen en dalen
1. De ontmoetingsverantwoordelijke voorziet de modaliteiten nodig m.b.t. stijgen en dalen in het
competitiereglement.
2. Verplichte stijgers
Vaste stijgers zijn verplicht te stijgen naar een hogere afdeling. Bij weigering daalt de ploeg
naar de provinciale afdeling van de provincie waartoe het stamnummer van de club behoort.
3. Niet verplichte stijgers
Tot 25 mei zijn de deelnemers aan de eindronden voor bijkomende stijgers, in voorkomend
geval, verplicht te stijgen naar een hogere reeks. Bij weigering wordt de ploeg verwezen naar
de provincie van oorsprong.
4. Eindronden
Een ploeg die niet deelneemt aan een opgelegde wedstrijd voor bijkomende stijgers of dalers,
zal niet in aanmerking komen voor een promotie of voor behoud. Voorziene boetes worden
toegepast.
Een ploeg die niet meer inschrijft voor het volgende seizoen, laat dit via een aangetekend
schrijven weten aan de Verantwoordelijke ontmoetingen VVB, per adres Beneluxlaan 22,1800
Vilvoorde, en dit 2 weken voor de VVB-eindronden. Dit schrijven moet ondertekend zijn door
voorzitter en secretaris van de club. Deze ploeg moet niet deelnemen aan de VVB-eindronden
en er wordt geen boete opgelegd.
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Artikel 12 - vereenzelviging
Wanneer spelers/speelsters of officiëlen de voorziene documenten niet kunnen voorleggen kunnen
zij alsnog deelnemen aan de wedstrijd wanneer vereenzelviging mogelijk is.
De modaliteiten voor vereenzelviging zijn opgenomen in het competitiereglement.
De scheidsrechter noteert iedere afwijking i.v.m. de vereiste documenten op het wedstrijdblad opdat
aan de ontmoetingsverantwoordelijke de mogelijkheid wordt geboden de rechtmatigheid van
deelname te onderzoeken.
Artikel 13 - verslag wedstrijdverloop
De scheidsrechter zal een omstandig verslag opstellen, te verzenden aan het VVB-Bondsparket in
volgende omstandigheden:
1. Bij uitsluiting van een speler/speelster en/of officieel voor de verdere duur van de wedstrijd, dus
niet bij uitwijzing;
2. Wanneer zich voor, tijdens of na de wedstrijd een ernstig incident heeft voorgedaan (zie
juridisch reglement VVB, Hoofdstuk 4. Rechtspleging).
3. Wanneer de wedstrijd niet is aangevangen, afgebroken werd of wanneer onderbrekingen
hebben plaatsgevonden, wordt dit door de scheidsrechter vermeld op het wedstrijdblad. Indien
noodzakelijk zal hij een verslag opstellen en samen met het wedstrijdblad verzenden aan het
VVB-secretariaat. De verzending van laatstgenoemde verslag dient te gebeuren binnen de vijf
kalenderdagen volgend op de wedstrijd.
Wanneer een scheidsrechter door de verantwoordelijke van ontmoetingen of de
scheidsrechterscommissie wordt verzocht een verslag te formuleren, dient dit eveneens te
gebeuren binnen de vijf kalenderdagen na ontvangst van het gestelde. Bij het nalaten van
bovenvermelde kan de betrokken scheidsrechter, buiten de voorziene boete, door de
scheidsrechtersverantwoordelijke gesanctioneerd worden.
Een door de scheidsrechter geformuleerde vermelding op het wedstrijdblad laat aan de
ontmoetingsverantwoordelijke de mogelijkheid tot het treffen van een officiële administratieve
beslissing, tevens kan zij wanneer zij het noodzakelijk acht, een officiële klacht formuleren
waaraan het passend gevolg dient voorbehouden.
Artikel 14 - sancties in nationale en/of provinciale competitie
Verbod tot deelname aan de officiële wedstrijden van de nationale of provinciale competitie
uitgesproken door de bevoegde nationale juridische commissie, worden, bij schriftelijke melding
door de bevoegde instantie aan de VVB-ontmoetingsverantwoordelijke, automatisch uitgebreid tot
de VVB-competitie. Zij kunnen echter slechts worden toegepast wanneer zij een definitief karakter
hebben verworven en werden gepubliceerd in het VVB-tijdschrift (op VVB-website) in opdracht van
de VVB-ontmoetingsverantwoordelijke.

HOOFDSTUK 2: TOEPASSING VAN HET REGLEMENT
Artikel 1: boetes
Elke overtreding van dit reglement, waarvoor geen boete vastgesteld is, wordt met 15,00 € beboet.
Deze boete wordt opgelegd door de autoriteit die de overtreding vaststelt.
Artikel 2: niet voorziene gevallen
Alle gevallen, die niet voorzien zijn door de reglementen, worden door de Raad van Bestuur VVB,
na het advies van de Cel Reglementering, onder voorbehoud van gebeurlijke goedkeuring door de
Algemene Vergadering VVB beslecht.
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HOOFDSTUK 3: DE KAMPIOENSCHAPPEN
Artikel 1 - inrichtingen
1. De Raad van Bestuur organiseert voor de clubs aangesloten bij de VVB volgende organisaties:
a. de VVB-competitie (zie hoofdstuk 1);
b. de VVB-bekers voor senioren en jeugd;
c. officiële en oefenwedstrijden of tornooien voor haar selectieploegen;
d. de aan de VVB toegewezen internationale ontmoetingen.
2.

De jeugdcompetities worden ingericht volgens de hierna vermelde normen:
2.1. Leeftijdslimieten: jaren van de competitie
- Junioren:
min 18
- Scholieren:
min 16
- Kadetten :
min 14
- Miniemen :
min 12
- Preminiemen : min 10
Als referentiejaar wordt één januari bedoeld van het burgerlijk jaar waarin het seizoen aanvangt.
2.2. Nethoogten
Jongens Meisjes
- Junioren :
2.43 m 2.24 m
- Scholieren :
2.35 m 2.18 m
- Kadetten :
2.24 m 2.10 m
- Miniemen :
2.18 m 2.10 m
- Preminiemen : 2.10 m 2.10 m
2.3. Afmetingen der terreinen
- Junioren :
9mx9m
- Scholieren :
9mx9m
- Kadetten :
9mx9m
- Miniemen :
7mx7m
- Preminiemen : 6 m x 6 m
2.4. Samenstelling der ploegen
- Junioren :
6 tegen 6
- Scholieren :
6 tegen 6
- Kadetten :
6 tegen 6
- Miniemen :
4 tegen 4 (3 voor-,1 achterspeler)
- Preminiemen : 3 tegen 3
2.5. Baltypen
- Junioren :
bal nr. 5
- Scholieren :
bal nr. 5
- Kadetten :
bal nr. 5
- Miniemen :
bal nr. 5
- Preminiemen : bal nr. 4
2.6. Spelregels
De spelregels voor de categorieën Preminiemen en Miniemen worden opgesteld door de
commissie jeugd.
Na bekrachtiging door de Raad van Bestuur VVB dienen ze te worden gepubliceerd op de
VVB-website voor de aanvang van de competitie.
2.7. Verplichting jeugdcompetitie.
Clubs die deelnemen aan de nationale of VVB-competitie zijn er toe gehouden deel te
nemen aan de jeugdcompetitie gehouden in de provincie van aansluiting.
Hetzij met minstens één ploeg in de leeftijdscategorieën Junioren, Scholieren of Kadetten,
hetzij met minstens twee ploegen in de leeftijdscategorieën Miniemen en/of Preminiemen.
Clubs welke aan deze verplichting niet voldoen hetzij door niet deel te nemen, hetzij door
een al dan niet gedwongen forfait gedurende het kampioenschap, worden door de provincie
gevat met een solidariteitsbijdrage.
Het bedrag van deze bijdrage wordt bepaald door de provinciale vereniging.
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In de provinciale verenigingen waar geen eigen reglementering m.b.t. verplichte deelname
aan de jeugdcompetitie van toepassing is, wordt deze verplichting opgelegd.
2.8. Toelating tot de VVB-jeugdkampioenschappen en de VVB-jeugdbekers. Om toegelaten te
worden moeten de door de provinciale verenigingen aangeduide ploegen per leeftijdslimiet
(ontmoetingsreglement Hfst 3 art. 1.2.1) ingeschreven zijn in de overeenkomstige
competitie of beker, georganiseerd door de provinciale vereniging onder wiens
bevoegdheid de club valt.
3.

De Raad van Bestuur VVB houdt zich het recht voor inrichtingen toe te wijzen aan clubs of
belangengroepen, volgens een speciaal daartoe opgesteld lastenboek.

4.

Het inrichten der wedstrijden dient te gebeuren volgens de richtlijnen vervat in de
respectievelijke reglementen en betwist volgens de internationale spelregels, behoudens
afwijkingen uitdrukkelijk vastgelegd bij beslissing door de Raad van Bestuur VVB.

5.

De bij de VVB aangesloten clubs welke wedstrijden betwisten met clubs vreemd aan de
federatie, zowel in binnen- als buitenland, dienen zich te schikken naar de desbetreffende
onderrichtingen vervat in de richtlijnen ter zake, opgesteld door de VVB-ontmoetingen.

6.

Geschillen betreffende ontmoetingen welke door het organiserend comité niet kunnen worden
opgelost, maken het voorwerp uit van een administratieve beslissing te treffen door de
verantwoordelijke ontmoetingen.

7.

Er kunnen in totaal maximum 3 spelers/speelsters met nationaliteit van landen die geen lid zijn
van de Europese Unie en de EFTA-landen (Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland)
op het wedstrijdblad worden ingeschreven.

8.

Een spelend lid kan in éénzelfde kampioenschap slechts voor één en dezelfde club aantreden,
behoudens een door de Raad van Bestuur toegestane afwijking. Het aantreden in een oefen- of
demonstratiewedstrijd met een andere club maakt het voorwerp uit van een schriftelijke
toestemming van de club waartoe het lid behoort.

9.

Alle middelen van publiciteit, zoals aanplakbrieven, programma's en ingangskaarten dienen
uitdrukkelijk te vermelden dat de wedstrijden worden gespeeld onder toezicht van de
VVB/KBVBV.

10. Overtredingen tegenover de reglementen m.b.t. inrichten worden met de in de reglementen
voorziene sanctie bestraft. Niet voorziene gevallen worden door de Raad van Bestuur VVB
beslecht na advies van de verantwoordelijke ontmoetingen en/of de Cel Reglementering.

HOOFDSTUK 4: PROTOCOL VOOR UITSTEL VAN WEDSTRIJDEN
1.

Dit protocol behandelt uitsluitend het uitstel van wedstrijden door overmacht.

2.

Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen uitstel omwille van overmacht en omwille
van weersomstandigheden.

3.

Onder overmacht wordt verstaan alle gebeurtenissen die het onmogelijk maken om een
wedstrijd te betwisten (vb. ongeval tijdens verplaatsing naar de wedstrijd, overstroming/
instorting/brand van de zaal, enz) met uitzondering van weeromstandigheden.
3.1. In deze gevallen wordt de landelijke verantwoordelijke ontmoetingen onmiddellijk verwittigd,
die soeverein over het uitstel beslist.
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3.2. De tegenstrever wordt telefonisch verwittigd zowel door de landelijke verantwoordelijke
ontmoetingen, als door de ploeg die het geval van overmacht inroept.
3.3. Het bewijs van overmacht dient de eerstvolgende werkdag gestaafd te worden met
bewijsstukken op straffe van forfait.
3.4. De landelijke verantwoordelijke ontmoetingen verwittigt onmiddellijk de verantwoordelijke
scheidsrechters van het uitstel en dit zowel landelijk als provinciaal.
3.5. De nieuwe datum dient met onderlinge toestemming binnen een tijdspanne van een week
bepaald te worden. Indien er geen overeenkomst tot stand komt, zal de verantwoordelijke
ontmoetingen zelf een datum vastleggen.
4.

Algemeen uitstel ingevolge weersomstandigheden
4.1. De landelijke verantwoordelijke ontmoetingen neemt soeverein de beslissing over
algemeen uitstel van de wedstrijden.
4.2. Het besluit tot algemeen uitstel wordt ten laatste op de zaterdag van het speelweekend
genomen om 10.00u.
4.3. Het besluit tot uitstel wordt medegedeeld langs de voorziene kanalen (Belga, VRT radio en
Teletekst en de websites VVB en provincies).
4.4. De landelijke verantwoordelijke ontmoetingen verwittigt de verantwoordelijke ontmoetingen
van alle provincies.
Hij verwittigt onmiddellijk de landelijke en provinciale verantwoordelijke scheidsrechters van
het uitstel.
4.5. De landelijke verantwoordelijke ontmoetingen stelt binnen de week de datum vast waarop
de wedstrijden van het algemeen uitstel zullen gespeeld worden.

5.

Uitstel voor bepaalde wedstrijden ingevolge weersomstandigheden
5.1. Ingevolge weersomstandigheden kunnen alleen bepaalde wedstrijden uitgesteld worden.
5.2. De aanvraag voor uitstel kan zowel gebeuren door de thuisploeg als de bezoekende ploeg.
5.3. De aanvraag dient te gebeuren bij de landelijke verantwoordelijke ontmoetingen die
soeverein beslist over het uitstel, na inwinning van de nodige inlichtingen over de
omstandigheden. Bij deze beslissing moet de veiligheid van de spelers, begeleiders en
publiek ten goede komen.
5.4. De aanvraag dient minimum 6 uur voor het voorziene tijdstip van de wedstrijd aangevraagd
te worden.
5.5. De tegenstrever wordt telefonisch verwittigd, zowel door de landelijke verantwoordelijke
ontmoetingen, als door de ploeg die het uitstel aanvraagt.
5.6. Het besluit tot uitstel wordt medegedeeld langs de voorziene kanalen (Belga, VRT radio en
Teletekst en de websites VVB en provincies).
5.7. De landelijke verantwoordelijke ontmoetingen verwittigt de verantwoordelijke ontmoetingen
van alle provincies.
Hij verwittigt onmiddellijk de landelijke en provinciale verantwoordelijke scheidsrechters van
het uitstel.
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5.8. De nieuwe datum dient met onderlinge toestemming binnen een tijdspanne van een week
bepaald te worden. Indien er geen overeenkomst tot stand komt, zal de verantwoordelijke
ontmoetingen zelf een datum vastleggen.
6.

Laattijdig forfait of algemeen forfait
6.1. Ingeval van forfait wordt de landelijke verantwoordelijke ontmoetingen onmiddellijk
verwittigd.
6.2. De tegenstrever wordt telefonisch verwittigd zowel door de landelijke verantwoordelijke
ontmoetingen als door de ploeg die forfait geeft.
6.3. De landelijke verantwoordelijke ontmoetingen verwittigt onmiddellijk de landelijke en
provinciale verantwoordelijke scheidsrechters van het forfait.

6.4. Het forfait dient de eerstvolgende werkdag schriftelijk overgemaakt te worden aan het VVBsecretariaat.

Dit Ontmoetingsreglement werd goedgekeurd op de RVB VVB van 27/05/2016

Dit Ontmoetingsreglement is van toepassing vanaf 01/06/2016
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