
FFEEDDEERRAATTIIOONN  BBEELLGGEE  DDEE  MMUUSSHHIINNGG  
BBEELLGGIISSCCHHEE  MMUUSSHHIINNGG  FFEEDDEERRAATTIIEE  

  

AAnnnneexxee  aauu  rrèègglleemmeenntt  ssppoorrttiiff  ddee  llaa  FFBBMMFF  
  

CChhaappiittrree  AA  ::  FFiicchhee  ccoonnttrrôôllee--ttrraannssppoonnddeeuurr  ddeess  cchhiieennss  aauu  ssttaakkee  oouutt  
  

11..      CChhaaqquuee  cclluubb  oorrggaanniissaatteeuurr,,  mmeemmbbrree  ddee  llaa  FFBBMMFF,,  ddeevvrraa  oobblliiggaattooiirreemmeenntt  iinncclluurree  llaa  ffiicchhee  ccoonnttrrôôllee--
ttrraannssppoonnddeeuurr  ((ssuuiivvaanntt  lleess  mmooddèèlleess  rreepprriiss  eenn  aannnneexxee))  àà  ll’’iinnssccrriippttiioonn  ddee  ttoouutt  ppaarrttiicciippaanntt  àà  sseess  
éépprreeuuvveess..  

22..      CCeettttee  ffiicchhee  sseerraa  rreemmpplliiee  ppaarr  cchhaaqquuee    ppaarrttiicciippaanntt  eett  ttrraannssmmiissee  aauu  sseeccrrééttaarriiaatt  ddee  ll’’éépprreeuuvvee  aavvaanntt  
llee  ddéébbuutt  ddeess  ccoouurrsseess..  

33..      EExxcceeppttiioonn  eesstt  ffaaiittee  ppoouurr  lleess  mmuusshheerrss  ffrraannççaaiiss  qquuii  ddooiivveenntt  ffaaiirree  rreemmpplliirr  uunnee  ffiicchhee  ccyynnoo--ssaanniittaaiirree  
pprrééaallaabblleemmeenntt  ppaarr  lleeuurr  vvééttéérriinnaaiirree  tteellllee  qquuee  pprréévvuuee  ddaannss  lleeuurrss  rrèègglleemmeennttaattiioonnss  nnaattiioonnaalleess  
((ssuuiivvaanntt  mmooddèèllee  eenn  aannnneexxee))  

44..      TToouutt  ppaarrttiicciippaanntt  eesstt  ll’’uunniiqquuee  rreessppoonnssaabbllee  ddeess  rreennsseeiiggnneemmeennttss  rreepprriiss  ssuurr  llaa  ffiicchhee..  
55..      LL’’oorrggaanniissaatteeuurr  vveeiilllleerraa  àà  ttrraannssmmeettttrree  22  ccooppiieess  ddee  cceess  ffiicchheess,,  uunnee  aauu  vvééttéérriinnaaiirree  ddee  ll’’éépprreeuuvvee  eett  

ll’’aauuttrree  aauu  rreessppoonnssaabbllee  FFBBMMFF  dduu  ccoonnttrrôôllee  ddeess  cchhiieennss  ppaarr  ttrraannssppoonnddeeuurrss..  
66..      TToouuttee  eerrrreeuurr  qquuaanntt  aauuxx  iinnffoorrmmaattiioonnss  rreepprriisseess  ssuurr  llaa  ffiicchhee  ppeeuutt  eennttrraaîînneerr  ll’’eexxcclluussiioonn  dduu  

ppaarrttiicciippaanntt  àà  ll’’éépprreeuuvvee  aapprrèèss  ddéécciissiioonn  ddee  llaa  DDiirreeccttiioonn  ddee  ccoouurrssee..  
  
CChhaappiittrree  BB  ::  TTrraannssppoonnddeeuurrss  
  

11..      LLee  ttrraannssppoonnddeeuurr  eesstt  uunn  ssyyssttèèmmee  iinnffoorrmmaattiisséé  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddee  ll’’aatttteellaaggee  ((cchhiieennss  &&  mmuusshheerr))  àà  ttoouutt  
mmoommeenntt  ddee  ll’’éépprreeuuvvee,,  iill  aa  llaa  ffoorrmmee  dd’’uunnee  mmoonnttrree  ssoouuppllee  ddee  ccoouulleeuurr..  

22..      IIll  rreemmppllaaccee  ll’’aanncciieenn  ssyyssttèèmmee  ddee  mmaarrqquuaaggee  ddeess  cchhiieennss..  
33..      IIll  sseerraa  ddoonnnnéé  àà  cchhaaqquuee  mmuusshheerr  aauu  mmoommeenntt  ddee  ssoonn  ppaassssaaggee  aauu  sseeccrrééttaarriiaatt  ddee  ll’’éépprreeuuvvee  ppoouurr  

iinnssccrriippttiioonn..  
44..      LLee  ttrraannssppoonnddeeuurr  sseerraa  ddoonnnnéé  aauu  mmoommeenntt  ddee  llaa  rréécceeppttiioonn  ddee  llaa  ffiicchhee  ccoonnttrrôôllee--ttrraannssppoonnddeeuurr..  
55..      UUnnee  ccaauuttiioonn  ddee  2200€€  ((bbiilllleett  uunniiqquueemmeenntt))  sseerraa  rrééccllaammééee  eett  rreessttiittuuééee  eenn  ffiinn  dd’’éépprreeuuvvee  aauu  mmoommeenntt  

dduu  rreettoouurr  dduu  ttrraannssppoonnddeeuurr  aavveecc  llee  ddoossssaarrdd..  
66..      DDaannss  llee  ccaass  dd’’aabbaannddoonn  oouu  mmiissee  hhoorrss  ccoouurrssee,,  llaa  ccaauuttiioonn  sseerraa  rreemmbboouurrssééee  aauu  rreettoouurr  dduu  

ttrraannssppoonnddeeuurr  eenn  mmêêmmee  tteemmppss  qquuee  llee  ddoossssaarrdd..  
77..      TToouuttee  ppeerrttee  oouu  oouubbllii  ddee  rreessttiittuuttiioonn  dduu  ttrraannssppoonnddeeuurr  ffaaiitt  ppeerrddrree  aauu  mmuusshheerr  ssoonn  ddrrooiitt  aauu  

rreemmbboouurrsseemmeenntt  ddee  llaa  ccaauuttiioonn  ddeess  2200€€  ..  
88..      LLee  ttrraannssppoonnddeeuurr  ddooiitt  ttoouujjoouurrss  êêttrree  eett  rreesstteerr  aattttaacchhéé  aauu  ppooiiggnneett  ((ggaauucchhee  oouu  ddrrooiitt))  dduu  mmuusshheerr  

dduurraanntt  lleess  ccoouurrsseess..    
99..      TToouutt  mmaannqquueemmeenntt  àà  cceettttee  rrèèggllee  ppeeuutt  eennttrraaîînneerr  llaa  mmiissee  hhoorrss  ccoouurrssee  dduu  mmuusshheerr..  
1100..  AAuuccuunn  éécchhaannggee  ddee  ttrraannssppoonnddeeuurr  nnee  ppeeuutt  êêttrree  eeffffeeccttuuéé  eennttrree  mmuusshheerrss  ssoouuss  ppeeiinnee  ddee  lleeuurr    
            mmiissee  hhoorrss  ccoouurrssee  iimmmmééddiiaattee..  

  
LLee  pprréésseenntt  rrèègglleemmeenntt  rrééaalliisséé  llee  1155  ooccttoobbrree  22001177  ppaarr  GGiillbbeerrtt  GGeerrmmeenn,,  aa  ééttéé  aapppprroouuvvéé  eenn  ssééaannccee  dduu  CCoonnsseeiill  
dd’’AAddmmiinniissttrraattiioonn  eenn  ddaattee  dduu  1111  nnoovveemmbbrree  22001177..  
 

Gilbert GERMEN, rue Aulnoit  30 -  7912  Saint Sauveur/ av. du 13ème Tirailleurs 47 – 1300 Limal 
Tél  :  0484/740.797 (entre 18H00 et 19H00) – Email : kakayok323@gmail.com  


