
Hoofdstuk 1: De federatie, haar leden en bestuur 
 
1.1 De federatie 

 
De FBJS (BFVS) is een federatie van “aangesloten” spellenclubs (telkens wanneer er in het 
verdere verloop van dit huisreglement de term “club” wordt gebruikt, wordt hiermee een als lid van 
de federatie aangesloten spellenclub bedoeld, tenzij anders vermeld). De federatie heeft als 
hoofddoel jaarlijks te zorgen voor de knowhow en de demo’s, nodig voor het organiseren van 
tornooien (zie hoofdstuk 3 : inschrijvingen, tafelverdeling en organisatie van een tornooi). De 
demo’s worden verkregen door sponsoring (zie hoofdstuk 2 : Sponsoring, demo’s en prijzen). De 
tornooien worden georganiseerd door een aantal verschillende clubs, maar er is samenhang 
tussen deze tornooien door het bijhouden van een algemene ranking en een ranking per spel (zie 
hoofdstuk 4 : puntentelling, ranking en ranking per spel). Op het einde van het jaar organiseert de 
federatie het finale tornooi (zie hoofdstuk 5 : finale tornooi). Verder organiseert de federatie ook 
het BK Carcassonne en het BK Catan. In het begin van het jaar is er dan nog de dag van de 
speler, georganiseerd door een club, waar kennis gemaakt kan worden met de spellen voor het 
nieuwe jaar. Tevens worden er daar een aantal “oude” demo’s geveild. 
 

1.2 De leden van de federatie 
 
Lidmaatschap voor een club bedraagt € 25 per jaar en geeft een aantal voordelen. Een club kan 
deelnemen aan de interclubcompetitie (zie hoofdstuk 6 : interclub en Europemasters) en een club 
kan, na goedkeuring van de federatie, zelf een tornooi organiseren. Er bestaan geen vaste regels 
om te bepalen wie er voorrang krijgt om een tornooi te mogen organiseren, maar de federatie 
geeft de voorkeur aan clubs die het vorige jaar een tornooi organiseerden, o.a. om continuïteit in 
locaties en data na te streven. Bij het vervangen van een club, die geen tornooi meer wenst te 
organiseren, zal de federatie in de mate van het mogelijke rekening houden met verschillende 
zaken, nl. hoe lang is deze club al lid, hoe is hun opkomst en motivatie? Ook met de geografische 
spreiding en de voorgestelde periode wordt rekening gehouden. Uiteindelijk ligt de finale 
beslissing bij het bestuur van de federatie. 
Belangrijk : individuele spelers zijn niet verplicht aangesloten te zijn bij een club om te kunnen 
deelnemen aan de evenementen van de federatie. Ook niet aangesloten clubs en hun spelers 
kunnen aan alle evenementen deelnemen, maar zij kunnen uiteraard niet genieten van de 
voorheen genoemde voordelen. 
 

1.3 Het bestuur van de federatie 
 
Eenmaal per jaar houdt de federatie een algemene vergadering gehouden, waarbij alle leden 
(clubs) uitgenodigd worden. Op deze vergadering wordt het bestuur van de federatie ontslagen en 
een nieuw bestuur voorgesteld en verkozen. Dit bestuur heeft dan het vertrouwen en het recht om 
voor het volgende jaar bestuursvergaderingen te organiseren en beslissingen te nemen. Het 
huidige bestuur (2020) bestaat uit: 
 
Paul Van Hove (Speelduivel): Voorzitter, verantwoordelijke tafelverdeling tornooien en beheerder 
medium ronde. 
Jan Van Roosbroeck (Speeldoos): Secretaris en verantwoordelijke catering finale. 
Danny Peters (3 promille): Penningmeester en Webmaster. 
Philippe Kenens (Spellenclub Mechelen): Verantwoordelijke voor het up-to-date houden van de 
belangrijke Excel-files, met de resultaten, tussen de tornooien en de ranking per spel. 
Yves Degrieck (Spelen Op Zolder): Verantwoordelijke sponsoring en verdeling prijzen. 
Helpers buiten het bestuur: 
Gunther Jonckers (’t Gezelschap): Beheerder korte ronde. 
Karl Verheyden (Speelduivel): Beheerder lange ronde. 


