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Algemeen
De sportcommissie binnen de PBO vzw is in de eerste plaats verantwoordelijk voor het uitwerken van de 
provinciale competitie en de opvolging ervan.
Naast de reguliere competitie is de sportcommissie binnen de PBO vzw nauw betrokken bij de uitwerking 
en organisatie van het provinciaal kampioenschap, zowel voor volwassenen, jeugd als senioren.

Specifi eke taken
De specifi eke taken van de sportcommissie binnen de PBO vzw zijn sterk termijngebonden. Deze termijnen 
dienen zowel door de sportcommissie, maar ook door de leden (aangesloten clubs) nauwgezet opgevolgd 
te worden, teneinde discussies te vermijden.

Uitwerken, opmaken en opvolgen van de provinciale competitie:
• April
 - tussen half en eind april het basisbestand voorbereiden voor de competitie van het   
  komende seizoen in de software van toernooi.nl (competitieplanner)
 - voor het versturen van de uitnodigingen tot inschrijving voor de competitie het bestand  
  online publiceren zodat vanaf de eerste dag clubs kunnen inschrijven voor de competitie  
  van het komende seizoen

• Mei
 - doorsturen van de uitnodiging tot inschrijving voor de competitie van het komende seizoen  
  naar alle clubs, die lid zijn van de PBO vzw. Ook clubs die in het lopende seizoen geen  
  competitieploeg hadden, worden uitgenodigd. Deze uitnodigingen worden via e-mail   
  verstuurd, tenzij niet anders mogelijk.
 - inschrijving is enkel mogelijk via toernooi.nl. De correcte link wordt toegevoegd aan de  
  uitnodigingsmail.
 - navraag bij Badminton Vlaanderen welke Oost-Vlaamse ploegen er degraderen vanuit de  
  ligacompetitie
 -  eind mei: uitreiking van trofeeën aan alle kampioenen van de provinciale competitie

• Juni
 - voor 15 juni moeten alle inschrijvingen van de competitieploegen binnen zijn. De   
  inschrijvingen dienen online te gebeuren. Een andere manier van inschrijving is niet langer  
  toegestaan.
 - reeksindeling opmaken, onder meer op basis van de resultaten van het voorgaande seizoen
 -  kalendervoorstel uitwerken en doorsturen naar de betrokken clubsecretariaten (via mail).  
  In deze mail wordt de melding gemaakt dat wijzigingen van één club mogelijk zijn tot 20  
  augustus.
 - bestellen van nieuwe wedstrijdformulieren bij Badminton Vlaanderen
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• Augustus
 - alle aanvragen tot kalenderwijzigingen afwegen en de kalender waar mogelijk aanpassen
 - defi nitieve kalender via e-mail doorsturen naar alle clubs
 - enveloppes opsturen naar de clubsecretariaten met: begeleidende brief, kalender voor de  
  betrokken ploegen, voldoende wedstrijdformulieren, 1 uitwisselingsformulier, lijst met alle  
  ploegkapiteins en hun gegevens en een lijst met goedgekeurde shuttles
 - opvolgen betalingen van de ingeschreven competitieploegen, in samenspraak met de  
  penningmeester
 - afsluiten van de periode waarin wedstrijden, in overeenstemming tussen beide ploegen,  
  verplaatst kunnen worden (einde op 20 augustus)

• September - april
 -  opvolgen van het verloop van de competitie via de software van toernooi.nl
 - opvolgen van e-mailverkeer in verband met de lopende competitie
 - eind november e-mail versturen naar alle clubsecretariaten dat het verplaatsen van   
  wedstrijden voor de terugronde enkel mogelijk is tussen 1 december en 1 januari
 - uitschrijven en opvolgen boetes (conform C320) in verband met de competitie (in   
  samenwerking met de penningmeester)

Provinciaal kampioenschap volwassenen, jeugd en senioren:
• zoeken naar een club die, in samenwerking met PBO vzw, het provinciaal kampioenschap wil  
 organiseren (mits voldaan aan een aantal vooropgestelde randvoorwaarden)
• er wordt een afzonderlijk PK georganiseerd: enerzijds voor volwassenen, anderzijds voor jeugd en  
 senioren
• Opvolgen van de praktische uitwerking van het PK (opstellen inschrijvingsformulier, opvolgen  
 inschrijvingen, publicatie inschrijvingen, opvolgen loting, publicatie schema’s, ...)
• taakverdeling opstellen voor het PK


