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INTERN REGLEMENT 

INTERN REGLEMENT 

LEDEN 

Artikel 1 
 
Het BOIC is samengesteld uit nationale sportbonden, verenigingen en organismen die in 
voorkomend geval gesplitst zijn in twee en zelfs drie gemeenschapsstructuren. 

COMMISSIES EN WERKGROEPEN 

Artikel 2 
 
De Raad van Bestuur richt commissies en werkgroepen op.  
 
De Raad van Bestuur bepaalt de samenstelling en de bevoegdheden van de commissies en 
werkgroepen.  
 
De voorzitters van de commissies en werkgroepen brengen geregeld verslag uit aan de raad 
van bestuur. Zij komen bijeen telkens wanneer zij dit nodig achten.  
 
De voorzitter en de secretaris-generaal mogen de vergaderingen van elke commissie en 
werkgroep met raadgevende stem bijwonen. 
 
De samenstelling en de reglementen van de commissies en werkgroepen worden 
gepubliceerd op de BOIC-website. 

RAADGEVERS EN DESKUNDIGEN 

Artikel 3 
 
De in artikel 47 van de statuten bedoelde raadgevers worden door de raad van bestuur 
benoemd om op een permanente basis aan zijn vergaderingen deel te nemen voor de duur 
van hun mandaat.  
 
De in artikel 47 van de statuten bedoelde deskundigen worden door de raad van bestuur 
aangeduid en worden op ad-hoc-basis uitgenodigd omtrent specifieke vragen. 
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INTERN REGLEMENT 

OVERLEG MET DE KOEPELORGANISATIES 

Artikel 4 
 
Met het oog op het coördineren van zijn opdrachten zorgt het BOIC ervoor dat met de 
Vlaamse Sportfederatie vzw (VSF), de Association Interfédérale du Sport Francophone asbl 
(AISF) en met de koepelorganisatie van de Duitstalige Gemeenschap overleg wordt gepleegd. 

TOPSPORT 

Artikel 5 
 

In het kader van de opvolging en de voorbereiding van de topatleten en beloftevolle jongeren 
werkt het BOIC samen, zowel met zijn leden, de nationale sportbonden, als met de 
gemeenschapsstructuren en de betrokken ministeries.  
 
Het BOIC zal, in voorkomend geval, voor internationale multidisciplinaire competities, zoals 
de Paralympische Spelen en de Universiades, mede de selectie uitvoeren.  
 
Het BOIC draagt zorg voor de begeleiding op de activiteiten die het organiseert, en voor de 
verzekering van de deelnemers inzake burgerrechtelijke aansprakelijkheid en lichamelijk 
letsel. 

CHEF DE MISSION 

Artikel 6 
 
De chef de mission is de officiële vertegenwoordiger van het BOIC op de Olympische Spelen 
en andere internationale competities waaraan het BOIC zijn medewerking verleent.  
 
De chef de mission brengt, in de kortst mogelijke tijd na de Olympische Spelen en andere 
competities waaraan het BOIC zijn medewerking verleent, verslag uit bij de raad van bestuur. 

EERVOLLE ONDERSCHEIDINGEN 

Artikel 7 
 
De raad van bestuur kan eervolle onderscheidingen verlenen aan personen die grote diensten 
aan de sportbeweging hebben bewezen. 
 

Artikel 8 
 

De uitreiking van de onderscheidingen gebeurt, in principe, in de algemene statutaire 
vergadering. 
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INTERN REGLEMENT 

BESTUURDERS 
 

Artikel 9 
 

De leden van de raad van bestuur moeten een gedragscode ondertekenen. 
 


