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B. Beschrijving
1. Procedure aanvraag lidmaatschap
Elke aanvraag voor lidmaatschap zal voorgelegd worden aan de raad van bestuur die over de
aanvraag oordeelt. Om in overweging genomen te worden zal de aanvrager het formulier
“Aanvraagformulier Lidmaatschap” volledig invullen.
Het formulier kan ingevuld worden op de website of afgedrukt en ingevuld via mail,
verstuurd worden naar het secretariaat van de vereniging. Elke aanvraag zal door de raad
van bestuur behandeld worden.
Zie Annex 1 voor het document
Hernieuwen lidmaatschap:
Op het einde van ieder jaar, zal FSB een uitnodiging tot hernieuwen van het lidmaatschap
uitsturen. De leden worden geacht de gevraagde bijdrage te betalen voor de in de
uitnodiging vermelde datum.

Om vergissingen uit te sluiten zal u via deze werkwijze ook kunnen aangeven of u Lid wenst
te worden/ te blijven bij ISDS en of u het ISDS magazine wenst te ontvangen
Deze werkwijze zal FSB toelaten om op eenvoudige wijze de ledenadministratie uit te
voeren.

2. Wedstrijdcomité
Het wedstrijdcomité samengesteld uit vertegenwoordigers van de handlers zal een voorstel
van wedstrijdreglement samenstellen en voorleggen aan de handlers ter bespreking,
vervolgens aan de Raad van Bestuur die de finale tekst zal publiceren als onderdeel van het
inwendig reglement.
Jaarlijks zal het wedstrijdcomité de tekst herbekijken en eventueel aanpassingen voorstellen.
Het onderstaande wedstrijdreglement is van toepassing op de door FSB of op last van FSB
georganiseerde wedstrijden.
Voor alle andere wedstrijden stelt FSB een aantal aanbevelingen voor.
Zie Annex 2 voor het reglement
3. Geschillencommissie
In elke sport en dus ook bij het schapendrijven zijn er momenten en omstandigheden
waarbij deelnemers en organisatoren het oneens zijn over beslissingen t.g.v. situaties op het
wedstrijdveld. Hiervoor voorzien we een geschillencommissie. De geschillencommissie wordt
samengesteld uit personen met kennis van de sport en de reglementering terwijl ze niet
actief zijn in de sport als deelnemers
Elke klacht wordt in eerste instantie behandeld door de Raad Van Bestuur. Indien de eiser
niet tevreden is met de besluiten van de raad van bestuur kan de eiser zich wenden tot de
geschillencommissie. De werking van dit orgaan wordt beschreven in het
wedstrijdreglement.
4. Comité Vorming
FSB heeft een comité "Vorming" opgericht. Dit comité zal zich buigen over de vorming van
de course directors en jury’s.
Het comité heeft de opdracht een beleid op te zetten om op middellange termijn
gecertificeerde course directors en jury’s op te leiden.
5. Uitleenreglement
De federatie beschikt over een aantal uitrustingsstukken zoals een aanhangwagen, hekkens,
afvoerpen e.d. meer.
De leden clubs en de leden organisatoren kunnen dit materiaal gebruiken voor de
ondersteuning van de door hun ingerichte wedstrijden. Ze horen dit materiaal zelf op te
halen en terug te brengen op de plaats die afgesproken werd bij de toewijzing. Het
materiaal moet afgeleverd worden in de staat zoals het werd opgehaald. Er zal een kleine
vergoeding worden gevraagd. De vergoeding wordt bepaald door het dagelijks bestuur.

De gevraagde vergoeding heeft tot doel het materiaal te onderhouden en de jaarlijkse
kosten (verzekering aanhanger – technische controle) te betalen. Het trekkend voertuig
moet in orde zijn met zijn verzekering voor het trekken van lasten boven 750kg.

6. Lijst van juryleden
FSB zal een lijst opstellen van geaccrediteerde jury’s. Uit deze lijst wordt een jury
geselecteerd ten behoeve van de kwalificatiewedstrijden
7. Bijdragen aan FSB
Elke organisator die gebruik wil maken van de FSB website om zijn wedstrijd aan te kondigen
verbindt zich ertoe om af te dragen aan FSB(*). De lijst van FSB leden is beschikbaar bij de
penningmeester.
FSBleden krijgen een korting op deze wedstrijden.
Indien een organisator gebruik wenst te maken van de verzekering “Burgerlijke
Aansprakelijkheid” die FSB heeft afgesloten, kan dit, mits een bijdrage die jaarlijks
vastgesteld wordt door de Raad van Bestuur.
De vermelding op de website of in de wedstrijdkalender betekent geenszins dat FSB de
wedstrijd organiseert.
(*) De afrekening van de te betalen bedragen aan FSB gebeurt door de penningmeester FSB.

