
Algemeen Reglement

Benaming:

NABBA-Belgium v.z.w. De vereninging zonder winstoogmerk heeft als benaming « National Amateur Body Building

Association ». Alle officiële stukken van de vereniging moeten voornoemde maatschappelijke naam vermelden.

De zetel is gevestigd: Vossenberg 44, 2200 Herentals.

Doel van NABBA Belgium:

1. Belgische kampioenschappen inrichten, zowel voor Body Building als voor Powerlifting.

2. Een nationale recordlijst Powerlifting onderhouden.

3. Een “Beker van België” Powerlifting organiseren.

4. Het organiseren van een Europees– of Wereldkampioenschap Body Building en Powerlifting; indien NABBA-International dit

toelaat.

5. Seminars organiseren met als doel juryleden voor bovenstaande sporttakken op te leiden. Deze seminars gaan door in januari.

Elk NABBA-Belgium lid kan via zijn club zijn kandidatuur opsturen. Na het beëindigen van een examen over het NABBA-

Belgium reglement zal de geslaagde kandidaat opgeroepen worden om de wedstrijden te helpen leiden; eerst als reservejurylid

en na beoordeling als vast jurylid. Een persoonlijke ingangskaart voor alle NABBA-Belgium wedstrijden zal een de juryleden

overhandigd worden.

6. Atleten uitzenden naar Internationale organisaties van NABBA International.

7. Het ontwerpen van een wedstrijdreglement dat voor iedereen op een democratische manier is opgesteld.

8. Alle aangesloten clubs de kans bieden om een Nationale NABBA-Belgium wedstrijd te organiseren.

9. Het afsluiten van een ongevallenpolis waarvan alle leden aangesloten bij NABBA-Belgium gebruik kunnen maken.

Beheerraad:

∗ De vereniging wordt beheerd door een raad van minstens drie en hoogstens veertien leden. Zij worden aangesteld door de

algemene vergadering en zijn te allen tijde afzetbaar.

∗ De beheerders zijn herkiesbaar.

∗ De beheerders gaan uit hoofde van de verbintenissen der vereniging geen enkele persoonlijke verplichting aan. Hun

verantwoordelijkheid is beperkt tot het uitoefenen van hun mandaat.

∗ De beheerraad heeft de volmacht om alle noodzakelijke beslissingen te nemen om het doel van de vereniging na te streven.

Aansluiting clubs:

∗ Elke club kan zich aansluiten aan NABBA-Belgium door een eerste ledenlijst binnen te sturen met 15 leden. Het eerste lid op

deze ledenlijst moet de zaalbestuurder zelf zijn met nog 14 andere leden en deze eerste ledenlijst kost € 154 (15 leden aan € 9

plus bijdrage van de club € 19). Verder kunnen er ledenlijsten binnengestuurd worden met minstens 15 leden (15 leden aan € 9

= € 135).

∗ Wanneer een club 100 leden heeft betaald, dan moet er verder geen bijdrage meer betaald worden.



∗ Bij aansluiting aan NABBA-Belgium krijgt de zaalbestuurder een persoonlijke zaalbestuurders kaart welke hem GRATIS

toegang verleent op alle NABBA-Belgium organisaties.

∗ De aansluiting van een club is geldig van 1 september van het vorige aansluitingsjaar tot 31 augustus van het huidige

aansluitingsjaar.

∗ Elke club zal bij aansluiting in het bezit gesteld worden van een documentatiemap, waarbij alle nodige inlichtingen verstrekt

worden, polis ongevallenverzekering, aangifte ongevallen, wedstrijdreglement, en een GRATIS toegangskaart om alle

NABBA-Belgium organisaties te kunnen bijwonen.

Aansluiting leden:

∗ Leden kunnen alleen aansluiten bij NABBA-Belgium via de club waar zij trainen. De bijdrage per lid is € 9.

∗ Elk lid zal een persoonlijke licentie via zijn club toegestuurd krijgen.

∗ Deze licentie wijst er ook op dat het lid een beroep kan doen op de ongevallenverzekering van NABBA-Belgium.

Wedstrijdvergunning:

∗ Vanaf 2007 zal elke deelnemer, aan een NABBA-Belgium wedstrijd, een wedstrijdvergunning moeten voorleggen of

inschrijvingsgeld betalen.

∗ Inschrijvingsgeld voor de wedstrijden:

Per wedstrijd Powerlifting is het inschrijvingsgeld 9 euro.

Per wedstrijd Body Building is het inschrijvingsgeld 25 euro.

Kostprijs voor deze wedstrijdvergunning is 20 Euro in plaats van 25 Euro.

Een pasfoto voor deze wedstrijdvergunning is niet meer nodig, men kan op vertoon van zijn identiteitskaart van deze

wedstrijdvergunning gebruik maken.

Deze wedstrijdvergunning geeft u toelating om aan alle wedstrijden deel te nemen ZONDER INSCHRIJVINGSGELD.

Tevens geeft deze wedstrijdvergunning u het recht om op alle NABBA-Belgium inrichtingen GRATIS TOEGANG te

krijgen.

* Deze wedstrijdvergunning kan bekomen worden door een aanvraagformulier, volledig ingevuld, naar het secretariaat te zenden.

∗ De wedstrijdvergunning zal aan de atleet persoonlijk worden toegezonden.

Algemene vergadering:

∗ De algemene vergadering is de soevereine macht der vereniging. Volgende punten behoren uitsluitend tot haar bevoegdheid.

1. Eventueel de wijziging der statuten der vereniging.

2. De goedkeuring der begroting en rekeningen. Het boekjaar van NABBA-Belgium is geldig van 1 december van het vorige

jaar tot 30 november van het lopende jaar; zodat het afgelopen boekjaar kan afgehandeld worden op de algemene

vergadering.

3. Bespreking van het sportieve beleid.

A. Body Building wedstrijden.

a. Kalender huidig jaar bespreken.

b. Kalender volgend jaar bekend maken.

c. Kalender daarop volgend jaar aanbieden.

d. Reglement bespreken en eventueel aanpassen.

B. Powerlifting wedstrijden.

a. Kalender huidig jaar bespreken.

b. Kalender volgend jaar bekend maken.

c. Kalender daarop volgend jaar aanbieden.

d. Reglement bespreken en eventueel aanpassen.

C. Seminars.

D. Schorsingen.

E. Transfers.

F. Uitreiking “Beker van België” powerlifting.

G. Allerlei.

4. Elk jaar het ontslag van het voorgaande bestuur.

5. Elk jaar de verkiezing van het nieuwe bestuur.

6. Bekendmaking van het nieuwe bestuur.

7. Bespreking van de financiële opties van het volgende jaar.

8. De eventuele vrijwillige ontbinding van de federatie.

9. Alle beslissingen die in strijd zijn met de bevoegdheid, die door de wet of de statuten aan de raad van beheer is toegekend.

∗ Er moet minstens ieder jaar één algemene vergadering gehouden worden, in de loop van de maand december. Alle leden mogen

deze bijwonen, en zij zullen via hun club uitgenodigd worden. Daarom vragen wij aan de aangesloten clubs om deze



uitnodiging goed zichtbaar in de club uit te hangen.

∗ Een buitengewone vergadering kan bijeengeroepen worden zo dikwijls dit vereist wordt door het belang van de vereniging.

∗ Elke vergadering is geldig samengesteld, welke ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden moge zijn.

∗ Alleen leden die in het bezit zijn van hun licentie, kunnen op de algemene vergadering een stembiljet aanvragen bij het

binnenkomen en zodoende een rechtmatige stem uitbrengen. Bij staking der stemmen is deze van de voorzitter beslissend.

∗ De beslissingen van de algemene vergadering worden vastgelegd in een bijzonder register, ondertekend door de beheerraad, en

bewaard in de zetel der vereniging waar alle betrokkenen er kennis kunnen van nemen, doch zonder de registers mee te mogen

nemen. NABBA-Belgium zal ook een volledig verslag van de algemene vergadering naar elke aangesloten club verzenden.

∗ In geval van vrijwillige ontbinding der vereniging, benoemt de vergadering die ze heeft uitgesproken eventueel vereffenaars,

bepaalt hun bevoegdheid en beslist over het aanwenden der goederen en waarden der ontbonden vereniging, na het passief

vereffend te hebben en mits aan die goederen en waarden een bestemming te geven die zoveel mogelijk de doeleinden benadert

waarover de ontbonden vereniging werd opgericht.

∗ In geval van gerechtelijke ontbinding zal, met hetzelfde doel, door de vereffenaars een algemene vergadering der leden worden

bijeengeroepen.

Transfers:

A. Een atleet aangesloten bij een NABBA-Belgium club is verplicht deze club te vertegenwoordigen gedurende het volledige

competitiejaar.

B. Indien beide zaalbestuurders onderling akkoord zijn met een transfer van een atleet tijdens het competitiejaar, kan deze atleet

getransfereerd worden indien hij in dit jaar aan geen competities heeft deelgenomen.

Schorsingen:

A. Sancties en uitsluitingen kunnen genomen worden na samenkomst en beslissing van de beheerraad. De gesanctioneerde zal

uitgenodigd worden om zichzelf te verdedigen.

B. Wanneer een atleet zich niet meldt op een doping controle, wordt deze door de federatie voor 2 jaar geschorst.

− Iedere atleet is verplicht, zelf na te gaan of hij voor een doping controle wordt  opgeroepen.

− De atleten die zich moeten melden voor een doping controle, zullen door de wedstrijdleiders verwittigd worden.

− Hij moet zich binnen de 30 minuten na de uitslag van zijn reeks melden bij de controlearts.

Inschrijvingen:

A. Om deel te nemen aan de wedstrijden moet de inschrijving ten laatste één week voor de competitie op het secretariaat

aankomen.

B. Een inschrijving gebeurt steeds langs de zaalbestuurder.

C. Een atleet kan zijn zaalbestuurder niet verplichten hem in te schrijven voor deelname aan een wedstrijd.

***********************************


