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t O 787 - JTV Dero Zele-Berlare
o De heer Georges Van Eeckhaut, secretaris
. De heer Pieter-Jan Bormans

Ter info :

. Ledenlandelijkeklachtencommissie
r WB-secretariaat

LKC nr. 6l2tl3-2014
Financiële klacht ingediend door Pieter-Jan Bormans tegen JTV Dero Zele-Berlare

Z5n aanwezig ter zitting op 1 3 januari 2014:

JTV Dero Zele-Berlare, vertegenwoordigd door de heren Patrik Van Cauter, voorzitter en Johan

Symons, manager.

De heer Pieter-Jan Botmanso bijgestaan door zijn vader de heer Peter Bormans.

Zetelenvoor de landelijke klachtencommissie : de heren Vanhessche, Hul, Lievens en Lagae'

De partijen worden gehoord ter zitting'
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Beraadslaging en motivatie

De stukken voorgelegd door Pieter-Jan Bormans wijzen op een overeenkomst tussen partijen
voor het seizoen 2012-2013 voor een bedrag van 100 EUR per maand gedurende 9 maanden en
l5 EUR per behaald punt. JTV Dero Zele-Berlare heeft overigens 7 maandelijkse betalingen
verricht.
De landelijke klachtencommissie hecht geen geloof aan de mondelinge uitleg van JTV Dero
Zele-Berlare ter zitting dat overeenkomst enkel slaat op het regelen van de verplaatsingen, Dit
wordt door de stukken en door de uitgevoerde betalingen tegengesproken.
De landelijke klachtencommissie stelt dat JTV Zele-Berlare de overeenkomst dient na te leven en
alsnos 860 EttR aan Pieter-Jan Bormans dient te betalen.

OM DEZE REDENEN
DE LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE

beslist

de klacht van Pieter-Jan Bormans is ontvankelijk en gegrond.
JTV Dero Zele-Berlare dient tegen 3l januari 2014 een bedrag van 860 EUR te betalen aan
Pieter-Jan Botmans en hiervan het betaalbewijs voor te leggen aan de VVB ter attentie yan de
landel ijke klachtencomm issie.
Bij niet-naleving van deze beslissing wordt het dossier voorgelegd aan de Raad van Bestuur van
de VVB in toepassing van artikel 6 van hoofclstuk 4 van het administratief reglement van de
VVB.
De kosten voor de behandeling van deze zaak vallen ten laste van JTV Dero Zele-Bedare.
Het remgeld dient terugbetaald te worden aan Pieter-Jan Bormans.

id van stemmen beslist door de landelijke klachtencommissie in zitting vanAldus met


