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. Nlejuffrouw Anneleen Geebelen
oWB

De heer Willy Corbeel, secretaris-generaal

Ter info :

e L22l Warsco-Units V. Eisden Maasmechelen

a

a

t.a.v. de heer Roger Spee, secretaris
L 690 Uvoc Uikhoven
t.a.v. de heer Peter Ramaekers, secretaris
KLVV
t.a.v. de heer Luc Budenaers, competitieleiding
Leden landelijke klachtencommissie
WB-secretariaat

LKC nr. 3/2013-2014
Administratieve klacht ingediend door Anneleen Geebelen

Zijn aanwezig ter zitting op 04 november 201 3:

De partijen:

Mejuffrouw Anneleen Geebelen, persoonlijk aanwezig en vertegenwoordigd door haar vader en
bijgestaan door de heer Peter Ramaekers, secretaris van Uvoc Uikhoven.
De VVB, vertegenwoordigd door de heer Willy Corbeel, secretaris-generaal.

Zetelen voor de landelijke klachtencommissie: de heren Hul, Vanhessche en Lagae.

De partijen worden gehoord ter zitting.

Beraadslaging en motivatie

Er is geen befwisting tussen partijen over de feitelijke elementen van het dossier (huidige
aansluiÍingsgegevens van Anneleen Geebelen, inschrijvingen en algemene forfaits van WU VM
Eisden, aansluiting gewaagd door Uvoc Uikhoven, diverse mail-en briefivisseling). Anneleen
Geebelen bevestigt ter zitting dat zlj bij Uvoc Uikhoven - niveau provinciaal - wenst aan te
sluiten.



Wat de toepassing van de reglementering betreft, stelt de landelijke klachtencommissie vast dat
het forfait van de provinciale damesploeg van WU VM Eisden leidt tot een gedeeltelijke
inactiviteit (algemeen forfait) van een afcleling provinciale dames zoals omschreven in hoofclstuk
4 artikel 7.2 van het administratief reglement van de WB dat enkel kan samengelezen worden
met artitel 3.g en 6.e van het competitiereglement 2013-2014 van het KLVV omdat algemeen
forfait ook op een ploeg kan slaan, zoals blijkt uit artikel 3.g van dit competitiereglement. Er
wordt ook vastgesteld dat de huidige club van Anneleen Geebelen geen ploeg (meer) heeft in de
jeugdcompetitie KLVV in een leeftijdscategorie waarbij Anneleen Geebelen nog zou kunnen
aantreden.

ln toepassing van hoofdstuk 4 artikel 7.2 van het administratief reglernent van de VVB en zeker
nu WU VM Eisden de vergunning 2013-2014 van Anneleen Geebelen terug heeft ingeleverd op
het landelijk secretariaat (conform hooftlstuk 4 artikel 3 van het administratief reglement van de
WB) is Anneleen Geebelen - die een vergunning niveau provinciaal heeft - bijgevolg wij.

De landelijke klachtencommissie begrijpt niet dat de WB-administratie de aansluitingsaanvïaag
van Anneleen Geebelen niet ambtshalve onmiddellijk uitgevoerd heeft en stelt uitdnrkkelijk dat
nu geen tijd meer verloren mag gaaÍ om deze situatie te regulariseren.

OM DEZE REDENEN
DE LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSM

beslist

de klacht van Anneleen Geebelen is onfvankelijk en gegrond.
De WB zal mel onmiddellijke ingang en uiterlijk tegen wijdag 08 november 2013 de
aansluiting van Anneleen Geebelen bij Uvoc Uikhoven in orde brengen zodat zij vanaf zaterdag
09 november 2013 in de provinciale competitie van het KLW kan aantreden.

De kosten voor de behandeling van deze zaak vallen ten laste van de WB.
Het remgeld dient terugbetaald te worden aan Anneleen Geebelen.

van stemmen beslist door de landelijke klachtencommissie in zitting vanAldus met


