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LASTENBOEK VOOR DE INRICHTERS VAN DE MONDIAL COM IN BELGIË
1. De inrichters verklaren zich akkoord met de hiernavolgende bepalingen en
erkennen de BOU als de enige officiële vertegenwoordiger van de COM in
België.
2. Het inschrijvingsgeld van de Belgische deelnemers-tentoonstellers wordt door
de tentoonstellers rechtstreeks aan de BOU gestort.
3. De leden van de beheerraad BOU en NOK hebben doorlopend vrije toegang tot
de Mondial en ontvangen een gratis catalogus.
4. Voor de voorzitter en 2 leden van de beheerraad BOU en/of NOK is er voor de
volledige duur van de Mondial, dagelijks hotel, eten en drinken voorzien van
een degelijk niveau en dit voor rekening van de inrichters ( en dit zo dicht
mogelijk bij de tentoonstelling )
5. De inrichters stellen aan de BOU een kosteloze stand ter beschikking van
minstens 4 lopende meter, waarin zij zonder beperking al hun artikelen vrij
mogen aanbieden en verkopen.
6. Te allen tijde kan het BOU bestuur, na overleg met de inrichters, ingrijpen
wanneer zij van oordeel zijn dat de aangenomen afspraken, lastenboek COM,
BOU en OMJ niet correct nageleefd worden.
7. De inrichters moeten aan de BOU een geldige verzekeringspolis voorleggen, die
alle risico’s voldoende dekt en een kopie van het huurcontract van de zaal
voorleggen.
8. De voorzitter BOU of zijn vervanger, hebben inzagerecht in alle contracten en
documenten die betrekking hebben op de organisatie van de Mondial.
9. De inrichters nemen alle uitnodigingen en alle administratie voor hun rekening.
De Belgische inschrijvingen worden naar het secretariaat van de BOU gestuurd.
10. Alle kooien voor de zang- en siervogels moeten per sectie of per specifieke
soort identiek zijn conform de COM normen.
11. De kandidaat inrichters betalen éénmalig de verplaatsingsonkosten voor de
keuring van de zaal. Het keuringsteam wordt samengesteld door de beheerraad
BOU.
12. De inrichters doen voor het invullen van een aantal functies beroep op de leden
van de beheerraad BOU, de NOK en de begeleiders.
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13. Voor de leden van de beheerraad BOU, NOK en begeleiders die meewerken aan
de organisatie is er een gratis parking voorzien.
14. Het voltallige bestuur BOU en NOK staat vermeld in de catalogus.
15. Tijdens de Mondial kunnen alle bij de BOU aangesloten federaties gratis over
een stand beschikken en publiciteit voeren op voorwaarde dat zij in hun
maandblad, minstens 4 maanden op voorhand, tweemaal een gratis publiciteit
geplaatst hebben over de Mondial in samenspraak met de inrichters.
16. De inrichters stellen aan de beheerraad BOU een gratis, veilig af te sluiten
ruimte ter beschikking die dienst doet als secretariaat, voorzien van de nodige
accommodatie.
17. De meewerkende leden van de beheerraad BOU, NOK en begeleiders
ontvangen een gratis inkomkaart voor de hulde.
18. Alle nodige verplaatsingskosten van de leden van de beheerraad BOU, NOK en
begeleiders zijn ten laste van de inrichters, deze enkel na goedkeuring van de
voorzitter BOU en de inrichters.
19. De begeleiders mogen toezicht uitoefenen en advies geven indien gewenst.
20. De BOU stelt diegenen voor die in aanmerking komen voor een eventueel
eremetaal van de COM.
21. Voor de werkende leden BOU, NOK en begeleiders wordt een gratis hotel
voorzien in de buurt van de zaal.
22. Op alle documenten en publiciteit moet het logo van de BOU zichtbaar zijn.
23. Alle mededelingen op publiciteit dient in beide landstalen te verschijnen.
24. In het inrichtend comité dient minstens een afgevaardigde van de BOU te
zetelen.
25. De BOU voorzitter overhandigt, in overleg met de beheerraad BOU en de
inrichters, een naamlijst met de genodigden op de prijsuitreiking.
26. Alvorens een kandidatuur toegekend wordt dient de kandidaat inrichter het
lastenboek voor akkoord te ondertekenen.
27. Na alle nodige controles vastgesteld te hebben en na het gesprek met de
inrichters, gaat de beheerraad BOU over tot de toekenning van de Mondial na
geheime stemming. Geen enkele kandidaat inrichter kan hiertegen enig
bezwaar indien, door ondertekening verklaart de organisatie zich hiermee
akkoord.
28. De BOU moet in alle omstandigheden een positieve publiciteit krijgen.
29. Bij toewijzing overhandigen de inrichters een cheque, met bankwaarborg, van
7500 euro ( geldig tot na de Mondial ). Bij naleving van het lastenboek en na
goedkeuring door de COM, wordt deze cheque terug aan de inrichters gegeven.
30. De inrichters dragen de volle verantwoordelijkheid van de organisatie van de
Mondial . De BOU kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor
tekortkomingen van gelijk welke aard door de inrichters.
31. Alle onvoorziene punten vallen onder de bevoegdheid van de beheerraad BOU.
Voor alle voorschriften die niet voorzien zijn in dit lastenboek gelden de
statuten en reglementen van inwendige orde van de vzw BOU en NOK. Voor
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iedere afwijking dient de voorzitter BOU vooraf te worden geraadpleegd en
ingelicht.
Na ondertekening door de betrokken partijen, wordt het origineel van dit
lastenboek overgemaakt aan de inrichters, met kopij voor iedere
ondertekenaar.
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