Art 4
4.1

De transfers.

De Transfers tussen WSV-Clubs.
4.1.1 Wie is onderworpen aan het transferreglement.
Iedereen is vrij om elk jaar van club te veranderen, behalve:
 De A-skiërs (klassieke afdeling) die tijdens het voorafgaande seizoen aan een wedstrijd
hebben deelgenomen.
 De skiërs/riders die tijdens het voorafgaande seizoen deelnamen aan een wedstrijd in de
afdelingen blootsvoeten, andersvaliden, kabelbaan of wakeboarden.
 De skiërs die tijdens het voorafgaande seizoen deelnamen aan een waterskikoers
(de piloten en copiloten zijn dus niet onderworpen).

NB: Het Decreet tot vaststelling van het statuut van de niet-professionele sportbeoefenaar geldt
niet voor de betaalde sportbeoefenaars. Wettelijk zijn dat degenen die meer dan ongeveer een
13.000 Euro per jaar verdienen met hun sport.
4.1.2 De transferperiode.
De transferperiode loopt van 01 november tot 30 november.
4.1.3 De te volgen procedure om een transfer aan te vragen.
 Indien men onderworpen is aan het transferreglement dan moet de sportbeoefenaar binnen
de transferperiode twee AANGETEKENDE brieven sturen: één naar de opgezegde club
(d.i. zijn 'oude' club waar hij weg wil) en één naar Waterski Vlaanderen vzw.
Dit kan ook gebeuren per email door middel van een ondertekend pdf document, en het is aan de
afzender om er zich van te vergewissen dat die email wel degelijk toegekomen is bij de juiste
geadresseerde.





In beide brieven schrijft hij dat hij niet meer voor zijn 'oude' club wil uitkomen in
wedstrijdverband.
WSV zal een brief terugsturen in twee exemplaren:
o Naar de opgezegde club.
o Naar de betrokken sportbeoefenaar zelf.
Hierin wordt bevestigd dat WSV kennis heeft genomen van de voorgenomen transfer en dat
de betrokken sportbeoefenaar vanaf 01 januari van het daaropvolgende jaar een nieuwe club
kan kiezen waarvoor hij voortaan kan uitkomen in wedstrijdverband.
De transferprocedure is GRATIS.

4.1.4 Extra vrijheidsregel.
Enkel indien een skiër/rider tijdens het lopende kalenderjaar nog niet voor zijn club uitkwam
in wedstrijdverband, kan hij beroep doen op de volgende bepaling:
 Een skiër/rider kan ten alle tijde zijn transfer aanvragen door het indienen per
AANGETEKEND schrijven bij WSV van een geschreven document, getekend door
hemzelf plus door de voorzitter van zijn 'oude' club plus door de voorzitter van zijn
'nieuwe' club, waarin de drie partijen zich akkoord verklaren met zijn transfer.
Dit kan ook gebeuren per email door middel van een ondertekend pdf document, en het is aan de
afzender om er zich van te vergewissen dat die email wel degelijk toegekomen is bij de juiste
geadresseerde.

4.1.5 Inzage van de volledige reglementering.
De volledige reglementering van WSV vzw kan op eenvoudige vraag geraadpleegd worden
op het WSV secretariaat of op de WSV wesite www.waterski.be.
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4.2

De Transfers tussen WSV- & FFSNW-Clubs.
4.2.1 Definitie van transfers.
Een skiër/rider die een licentie wenst te nemen via een andere club dan degene waarvoor hij
in wedstrijdverband uitkwam gedurende het afgelopen seizoen, vraagt een transfer aan.
Het transferreglement is van toepassing op de skiërs/rider die uitkwamen in een koers, een
blootsvoet wedstrijd, een wedstrijd voor andersvaliden, een wakeboard wedstrijd of een
kabelbaan wedstrijd, ingeschreven op de wedstrijdkalender, en op de A-skiërs van de
klassieke afdeling.
Elke technische commissie zal tegen 15 oktober van elk jaar de lijst opstellen van de aan het
transferreglement onderworpen skiërs/riders.
4.2.2. Procedure.
1. Voor de skiërs/riders die aangesloten waren bij WSV, tussen 01 november en 30 november,
stuurt de skiër/rider een AANGETEKENDE brief naar zijn 'oude' federatie en vermeldt
daarin dat hij tijdens het daaropvolgende seizoen niet meer wenst uit te komen voor
dezelfde club, evenals zijn intentie om uit te komen voor een club aangesloten bij de andere
constituerende federatie van de KBWSF.
Dit kan ook gebeuren per email door middel van een ondertekend pdf document, en het is aan de
afzender om er zich van te vergewissen dat die email wel degelijk toegekomen is bij de juiste
geadresseerde.

Voor de skiërs/riders aangesloten bij de FFSNW geldt hetzelfde, maar is de periode tussen
01 december en 31 december.
2. Hij zendt zelf AANGETEKEND kopie van dit schrijven naar zijn 'oude' club, eveneens in
dezelfde periode.
Dit kan ook gebeuren per email door middel van een ondertekend pdf document, en het is aan de
afzender om er zich van te vergewissen dat die email wel degelijk toegekomen is bij de juiste
geadresseerde.

3. In de loop van de maand nadien kan de 'oude' club er haar federatie per AANGETEKEND
schrijven van op de hoogte stellen indien zij het niet eens is met deze transfer.
4. Elke interfederale transfer wordt door de 'oude' federatie gemeld op de raad van bestuur
KBWSF, het contactorgaan tussen de constituerende federaties. Indien de 'oude' club of
federatie bezwaren heeft tegen een mogelijke transfer wordt dat besproken in de raad van
bestuur KBWSF. Indien noch de 'oude' club, noch de 'oude' federatie bezwaren oppert tegen
de voorgenomen transfer, dan wordt de transferaanvraag automatisch goedgekeurd tijdens
de eerste vergadering van de raad van bestuur KBWSF van het nieuwe kalenderjaar.
5. Een skiër/rider kan maar in wedstrijdverband uitkomen voor één club, ongeacht de
verschillende onderdelen die hij beoefent of waar bij traint. Nochtans kan hij meerdere
wedstrijdlicenties verkrijgen.
6. Elke transferaanvraag die valt buiten de in 1) bedoelde periode zal automatisch uitgesteld
worden tot de volgende transferperiode, uitgezonderd het geval zoals beschreven in
volgende paragraaf (7).
7. Enkel indien een skiër/rider tijdens het lopende kalenderjaar nog niet voor zijn club
uitkwam in wedstrijdverband kan hij beroep doen op de volgende bepaling: een skiër/rider
kan te allen tijde zijn transfer aanvragen door het indienen per AANGETEKEND schrijven
bij beide constituerende federaties van zijn voornemen een interfederale transfer te doen,
indien dit document ondertekend is door hemzelf plus door de voorzitter van zijn 'oude'
club plus door de voorzitter van zijn 'nieuwe' club, en waarin de drie partijen zich akkoord
verklaren met zijn transfer.
Dit kan ook gebeuren per email door middel van een ondertekend pdf document, en het is aan de
afzender om er zich van te vergewissen dat die email wel degelijk toegekomen is bij de juiste
geadresseerde
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4.3

De Internationale Transfers.
De reglementen van de I.W.S.F. zijn van toepassing.
Elke transferaanvraag zal apart onderzocht en behandeld worden.
Deze procedure kan echter wel even aanslepen!
Indien het gaat om een buitenlander die lid wordt van een WSV club en die nog niet
aangesloten was bij een buitenlandse federatie is geen sprake van “transfer”.
Indien het gaat om een buitenlander die lid wordt van een WSV club en die al wel aangesloten
was bij een buitenlandse federatie kan er eventueel wel sprake zijn van een transfer. De club zal
dan de WSV hierover inlichten die op haar beurt (indien er inderdaad sprake is van een
transferaanvraag) via de KBWSF contact zal nemen met de betrokken buitenlandse federatie.
Bijzonder geval:
een persoon die ooit deelgenomen heeft in een "World or Region titled Event" en daar een
nationale federatie vertegenwoordigde, mag geen andere nationale federatie
vertegenwoordigen, tenzij:
a. Hij een lid is van zijn nieuwe federatie.
b. Hij een ingezetene is in het land van die federatie (Ingezetene = resident; verschil met
nationaliteit).
c. Hij per luchtpost (en liefst aangetekend als bewijs) ervan ingelicht heeft de voorzitter en
secretaris-generaal van de IWSF, de voorzitter van zijn IWSF Regio en de voorzitter
van de nationale federatie die hij vertegenwoordigd heeft.
Deze zullen allen antwoorden dat zij deze mededeling ontvangen hebben.
d. Indien de reeds vertegenwoordigde federatie zich verzet, dan moet hun voorzitter of zijn
vertegenwoordiger binnen de 60 dagen, te rekenen vanaf de datum van de brief van de
betrokken persoon, dit per luchtpost mededelen aan de voorzitter en de secretarisgeneraal van de IWSF, de voorzitter van zijn IWSF Regio, de voorzitter van de nieuwe
nationale federatie en aan de betrokken persoon.
Deze zullen allen antwoorden dat zij deze mededeling ontvangen hebben.
Onder deze omstandigheden zal betrokkene niet mogen deelnemen voor zijn nieuwe federatie
gedurende een periode van twee jaar, te rekenen vanaf de datum van zijn originele brief. (Cfr
punt c. hierboven).
Indien de reeds vertegenwoordigde federatie geen brief stuurt binnen de voorgeschreven
tijdslimiet bedraagt de periode dat de betrokkene niet mag deelnemen voor zijn nieuwe
federatie twaalf maanden.
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