HUISHOUDELIJK REGLEMENT
KBTB 2018
LEDEN
Art. 1 : De leden zijn deze zoals voorzien in art. 6 der statuten.
Enkel deze leden maken deel uit van de algemene vergadering en
bezitten stemrecht. De raad van bestuur kan ereleden en
beschermende leden benoemen.

BEHEER
Art. 2 : De K.B.T.B. wordt paritair bestuurd door een raad van
bestuur, Uitvoerend Comité genoemd.
Het Uitvoerend Comité, paritair verkozen onder de beheerders in
functie, is overeenkomstig art. 9 van de statuten tevens belast
met het dagelijks bestuur. Het zorgt tevens voor de uitvoering
van de door de Algemene Vergadering getroffen beslissingen en
is aan deze laatste verantwoording verschuldigd.

VERGADERINGEN
Art. 3 : Het Uitvoerend Comité vergadert zo dikwijls als nodig.
De verslagen worden in een register bijgehouden en aan het
Centraal Comité overgemaakt. De secretarissen-generaal nemen
zonder stemrecht aan de vergaderingen deel.

COMITÉS EN COMMISSIES
Art. 4 : Het Uitvoerend Comité wordt bijgestaan door comités en
commissies wier opdracht en taken in onderhavig reglement
beschreven worden. Oprichting van nieuwe comités en
commissies is mogelijk. De comités zijn bevoegd om beslissingen
te nemen. De commissies hebben enkel een adviserende functie.
Wanneer een comité of commissie het reglement niet heeft
toegepast, of wanneer de teksten geen uitsluitsel geven om een
beslissing te treffen, is het Uitvoerend Comité gemachtigd om,
mits motivering, gelijk welke beslissing te treffen die de
federatie ten goede komt.
Art. 5 : Comités en commissies zijn paritair samengesteld.
Op voordracht van de liga’s worden de leden voor een jaar
aangewezen door het Uitvoerend Comité en zulks op zijn eerste
bijeenkomst na de feitelijke algemene vergaderingen der liga’s.
Verificateurs der rekeningen worden benoemd door de Algemene
Vergadering.
Hun aantal zal paritair worden samengesteld.
Niemand kan verkozen worden zonder aangesloten te zijn bij
Tennis Vlaanderen of de A.F.T.

internationale wedstrijden. Het kan zijn
overdragen aan een of meerdere selectieheren.

bevoegdheden

Voor alle internationale wedstrijden en overeenkomstig de
richtlijnen van het Comité Seniors is de ploegkapitein gelast met
de definitieve opstelling der ploeg.

JEUGDCOMITÉ
Art. 8 : Het Jeugdcomité houdt zich bezig met de training en de
selectie der jongeren voor internationale wedstrijden. Het duidt
eveneens de kapitein aan. De technische directeur van iedere
liga maakt van rechtswege deel uit van dit comité.

RANGSCHIKKINGSCOMITÉ
Art. 9 : Het Rangschikkingscomité klasseert de spelers van A tot
en met B-15/1. Het klassement van de andere spelers wordt
bepaald door de computer. Het Rangschikkingscomité kan
uitzonderlijk beslissen om klassementen bij te sturen op
voorwaarde dat dit gebeurt op basis van een gemotiveerd
voorstel of op basis van een materiële vergissing. Er is geen
beroep mogelijk.
De klassering van alle aangesloten spelers geschiedt jaarlijks vóór
31 december, aan de hand van een aantal normen, welke vervat
zijn in het aangehechte reglement.

INTERCLUBCOMITÉ
Art. 10 : Het Interclubcomité stelt het interclubreglement op en
beheert deze competitie in functie van het aangehechte
reglement.

FINANCIËLE COMMISSIE
Art. 11 : De Financiële Commissie, jaarlijks benoemd door de
algemene vergadering en paritair samengesteld uit vier leden,
controleert het dagelijks beheer der bondsgelden en adviseert
het Uitvoerend Comité over begroting en jaarrekening.
Ze vergadert minstens tweemaal per jaar, neemt kennis van de
rekeningen en brengt desbetreffende aan het Uitvoerend Comité
verslag uit.
De penningmeester neemt van rechtswege deel aan de
werkzaamheden van de commissie.

ANDERE COMMISSIES
Art. 12 : Ieder op haar specifiek terrein, verstrekken de andere
commissies adviezen aan het Uitvoerend Comité en de
respectieve comités.
Het zijn :
 de Juridische Commissie ;

In de comités en commissies zetelen minstens twee beheerders
(1 per liga).

 de Medische Commissie ;

Bestuurders kunnen in niet meer dan vijf comités en/of
commissies zetelen.

 de Scheidsrechterscommissie ;

De voorzitter en de voorzitters der liga’s zijn gerechtigd de
vergaderingen bij te wonen.

 de Technische Commissie ;

 de Interclubcommissie ;
 de Commissie der Veteranen ;
 de Criteriumcommissie ;

ONTSLAG
Art. 6 : Het Centraal Comité kan, in geval van drie opeenvolgende
afwezigheden, de leden van comités en commissies ontslaan,
uitgezonderd in geval van overmacht.

COMITÉ SENIORS

 de Commissie Rolstoeltennis.

SCHEIDSRECHTERSCOMMISSIE
Art. 13: De Scheidsrechterscommissie organiseert de arbitrage
en de wedstrijdleiding volgens de vigerende reglementen.

Art. 7 : Het Comité Seniors is bevoegd om spelers, ploegen en
kapiteins aan te duiden, die België vertegenwoordigen bij

Vademecum en Reglementen
Huishoudelijk Reglement KBTB 2018

21

ALGEMEEN SECRETARIAAT

DOPING

Art. 14 : Het Algemeen Secretariaat wordt waargenomen door de
Secretarissen-Generaal der liga’s.

Art. 19 : Doping is verboden. Overtredingen worden
gesanctioneerd overeenkomstig de bepalingen van de betrokken
liga’s.

De secretarissen-generaal zijn gerechtigd de vergaderingen van
comités en commissies bij te wonen.
Zij stellen de verslagen op van de vergaderingen van de Algemene
Vergadering en van het Uitvoerend Comité en ondertekenen deze
samen met de voorzitter.
Zij ontvangen de verslagen van de andere comités en commissies.
Deze verslagen worden in een daartoe bestemd register
bijgehouden. Zij tekenen de briefwisseling in uitvoering der
beslissingen van het Centraal Comité en van het Uitvoerend
Comité en klasseren de afschriften. Zij zorgen voor de publicatie
der federale besluiten o.m. in de officiële bladen der liga’s en/of
via omzendbrieven.
In de algemene vergadering van de K.B.T.B. brengen de
secretarissen-generaal verslag uit over de activiteiten van het
verlopen en over de projecten van het volgende jaar.

PENNINGMEESTER
Art. 15 : De penningmeester beheert de goederen van de
K.B.T.B., zorgt voor de ontvangsten, in de aan de K.B.T.B.
verschuldigde bedragen en geeft daarvoor kwijting. Hij boekt
inkomsten en uitgaven.
Enkel uitgaven, welke voortvloeien uit de toepassing der
reglementen of beslissingen van het Centraal Comité en van het
Uitvoerend Comité, zijn toegelaten.
Voor andere uitgaven is de voorafgaande toestemming van het
Uitvoerend Comité vereist.

GEDRAGSCODE
Art. 20 : Iedere liga is gehouden om zorg te dragen voor een
gedragscode, omvattende :
 de

naleving

van

de

fundamentele

beginselen

van

waardigheid en integriteit van het tennis ;
 de toepassing van de reglementen en het behoud van de
sportiviteit ;
 de disciplinaire bestraffing van de daarop begane inbreuken.

SAMENSTELLING HUISHOUDELIJK
REGLEMENT
Art. 21 : Zijn aan onderhavig Huishoudelijk Reglement gehecht
en maken er deel van uit :
 het rangschikkingsreglement ;
 het algemeen competitiereglement ;
 het reglement van de kampioenschappen van België;
 het reglement van de interclubkampioenschappen.

Maart 2018

Op 31 december worden de rekeningen afgesloten en uiterlijk op
30 januari aan het Uitvoerend Comité voorgelegd.

KAMPIOENSCHAPPEN
Art. 16 : De K.B.T.B. richt jaarlijks de individuele nationale
kampioenschappen en de nationale interclubwedstrijden in.
Dit gebeurt in samenwerking met Tennis Vlaanderen en de
A.F.T., die hun reglement in overeenstemming dienen te brengen
met de aangehechte reglementen.

NATIONALE EN INTERNATIONALE
COMPETITIES
Art. 17 : Geen enkele nationale of internationale
tennisorganisatie mag in België worden georganiseerd zonder
voorafgaandelijke toestemming van de K.B.T.B., Tennis
Vlaanderen of AFT.
De K.B.T.B., Tennis Vlaanderen en de A.F.T. kunnen hun
beschermheerschap toekennen volgens de voorwaarden opgelegd
door het Uitvoerend Comité.

INTERNATIONALE
TENNISFEDERATIE – LIGA’S
Art. 18 : De voorschriften, reglementen en spelregels van de
Internationale Tennisfederatie zijn van toepassing. De teksten
kunnen op de zetel van de K.B.T.B. worden geraadpleegd.
Eenieder die deelneemt of medewerkt aan welke tennisactiviteit
dan ook, onderwerpt zich aan de jurisdictie en reglementering
van de bevoegde organen van de betrokken liga’s.

Vademecum en Reglementen
Huishoudelijk Reglement KBTB 2018

22

