
 

PROCEDURE TOEKENNING VLAAMSE EN BELGISCHE 

KAMPIOENSCHAPPEN – FINALE BVV 

 
 
 

 
1. Eerst worden de Kampioenschappen opgesplitst in A- en B-Kampioenschappen.  

Tot de A-Kampioenschappen worden gerekend: 
• KVV Cad & Sch 
• KVV Alle Cat 
• BK Cad/Sch & Est. Jun 
• BK Jun-Bel 
• BK Estafetten 
• BK Alle Categorieën 
• Finale BVV pupillen en miniemen 

 
De overige Kampioenschappen zijn B-Kampioenschappen (inclusief Interprovinciale Match en 
finale BVV Pup/Min). 

 
2. Bij de toewijzing via lottrekking stemming worden eerst de Belgische A-Kampioenschappen 

toegewezen, vervolgens de Vlaamse A-Kampioenschappen, de Belgische B-
Kampioenschappen en tot slot de Vlaamse B-Kampioenschappen.  
 

3. Indien er geen kandidaten zijn, worden de verenigingen opnieuw aangeschreven. Indien er 
slechts één kandidaat is, zal het Kampioenschap aan deze club worden toegewezen op 
voorwaarde dat de kandidatuur voldoet aan de punten 5 en 6.  

 
4. Een vereniging kan slechts 1 kampioenschap worden toegewezen (Uitz. B-Kampioenschap / 

gebrek aan kandidaten). 
 

5. Voor de Finale BVV bij de jeugd wordt qua kandidaatstelling eerst voorrang gegeven aan de 
clubs die de finale haalden het jaar voordien zullen de kandidaturen gelijk opgevraagd 
worden met de zomerkampioenschappen. Basisvoorwaarde is ingeschreven zijn voor de 
schiftingen. De Beleidscommissie Competitie wijst vervolgens een A en B-kandidaat toe. De 
A-kandidaat krijgt de eerste keuze of zij willen inrichten, onafhankelijk of zij zelf in de 
finale staan of niet.  
 

6. Een vereniging kan nooit 2 jaar op rij een Vlaams A-Kampioenschap toegewezen krijgen. 
Voor de Belgische A-Kampioenschappen wordt er 2 jaar teruggegaan, gezien er principieel 
en alternerend door de LBFA en VAL wordt georganiseerd. 
 

7. De vereniging, die een Kampioenschap organiseert, dient de garantie te bieden dat er 
VOLLEDIG aan het lastenboek kan voldaan worden. De goedkeuring van de technische 
installaties van het terrein zal gebeuren na de toewijzing met het verslag van de provinciale 
terreinkeurder, dat bij de kandidaatstelling dient gevoegd te worden. Indien er essentiële 
tekortkomingen zijn, kan de kandidatuur geschrapt worden en (eventueel later) overgegaan 
worden tot een (nieuwe) stemming toewijzing onder de kandidaat-verenigingen die wel 
voldoen. 
 

8. Indien uit de evaluatie van de voorbije Kampioenschappen en/of andere organisaties blijkt 
dat de vereniging niet de nodige kwaliteit kon bieden, houdt de RVB Beleidscommissie 
Competitie het recht voor om de vereniging geen Kampioenschap toe te kennen. De 
vereniging zal hierover ingelicht worden door de RVB van de VAL met de reden van het niet 
weerhouden.   
 
7. Vooraf worden telkens de kandidaat-verenigingen geschrapt die niet aan bovenstaande 
voorwaarden voldoet of kan voldoen.  



 
9. In geval van heirkracht (Bvb piste door overmacht niet klaar), zullen de oorspronkelijke 

kandidaat-verenigingen opnieuw aangeschreven worden om hun kandidatuur te hernieuwen 
en zal er gestemd een nieuwe organisator toegewezen worden onder deze kandidaten.  
 
10. Voor de toewijzing van de Kampioenschappen op de Raad van Bestuur van de VAL dient 
een volstrekte meerderheid behaald te worden. Is dit niet het geval wordt er opnieuw 
gekozen uit de 2 clubs met de meeste stemmen. Bij gelijkheid van stemmen in deze situatie 
zal lottrekking bepalen wie het Kampioenschap krijgt toegewezen. 
 

10. De uitslag van de lottrekking stemming, met vermelding van de weerhouden clubs en het 
aantal stemmen, wordt openbaar gemaakt in het verslag van de Beleidscommissie 
Competitie RVB. 

  


