Infonota aan de clubvoorzitters, -secretarissen
en financieel verantwoordelijken
VVB-secretariaat

Leden- en clubadministratie
OMSCHRIJVING

VAN

TOT

HOE

16/mei

31/dec

elektronisch via Clubadministratie VVB
aangetekend versturen (poststempel)

LEDENADMINISTRATIE
Overgang in onderling akkoord

Lid met vreemde nationaliteit
Voor aansluiting van een lid met vreemde nationaliteit moet een verklaring worden meegestuurd.
Dit formulier kan je downloaden van de VVB-website http://www.volleyvvb.be/?page_id=205#MENU
Gelieve het nieuwe formulier te gebruiken. Oude formulieren worden nog toegestaan tot 15/11/2014
(poststempel)
Gelieve te noteren dat bij het vaststellen van onjuiste verklaringen of bij bedrieglijk inzicht de Raad van
Bestuur er toe kan besluiten de aansluiting op te schorten en voor verder gevolg over te maken aan de
juridische commissies.
!!! Voor leden met een internationaal transfer is deze verklaring niet nodig. !!!

Medische validatie op aansluitingsformulier
Bij deze willen wij u eraan herinneren dat de medische validatie op het aansluitingsformulier maximum 6
maanden geldig blijft.

Aanvraag vergunning ‘Medische kader’
Dokters en kinesisten/verzorgers, als lid aangesloten bij een VVB-club, kunnen een vergunning dokter of
verzorger bekomen door het document “Aanvraag vergunning van medisch kader” (zie website) in te vullen
en, samen met een kopie van hun bekwaamheidsbewijs / diploma, op te sturen naar VVB secretariaat.
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Algemene Vergadering VVB
De algemene vergadering VVB, zoals voorzien in hoofdstuk 3 art. 2 van de
statuten van de Vlaamse Volleybalbond vzw, zal doorgaan op vrijdag
28 november 2014
Plaats:

Eurovolleycenter
Beneluxlaan 22
1800 Vilvoorde

Aanvang: 19.30u
Dagorde:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nazicht der stemgerechtigden
Welkomstwoord door de voorzitter
Goedkeuring van de begroting 2015
Bekrachtiging bestuurder Oost-Vlaanderen
Voorstellen: Statutenwijziging
Slotwoord door de voorzitter

Amendementen op de ingediende voorstellen kunnen ingediend worden op het VVB-secretariaat,
Beneluxlaan 22 in 1800 Vilvoorde, uiterlijk op woensdag 12 november 2014.
Voorstel: STATUTENWIJZIGING
ingediend door de voorzitter, Jean-Paul DE BUYSSCHER, namens de Raad van Bestuur VVB
op vrijdag 24 oktober 2014
DEEL 1: STATUTEN VAN DE VLAAMSE VOLLEYBALBOND vzw
Beneluxlaan 22
1800 Vilvoorde
Identificatienummer: 7519/77
Ondernemingsnummer: 417.414.853

Huidige tekst

Voorgestelde nieuwe tekst

HOOFDSTUK 1:
BENAMING, ZETEL, DOEL, DUUR

HOOFDSTUK 1:
BENAMING, ZETEL, DOEL, DUUR

Artikel 1
De vereniging neemt als benaming 'Vlaamse
Volleybalbond v.z.w." afgekort “V.V.B.”.

Artikel 1
De vereniging neemt als benaming 'Vlaamse
Volleybalbond vzw" afgekort “V.V.B.”.

Artikel 2
De zetel is gevestigd, in het gerechtelijk
arrondissement Brussel, te 1800 Vilvoorde,
Beneluxlaan 22.

Artikel 2
De zetel is gevestigd, in het gerechtelijk
arrondissement Brussel, te 1800 Vilvoorde,
Beneluxlaan 22.
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Voor al haar wettelijke verplichtingen ressorteert
zij onder het gerechtelijk arrondissement Brussel.

Voor al haar wettelijke verplichtingen ressorteert
zij onder het gerechtelijk arrondissement Brussel.

Artikel 3
De vereniging heeft tot doel:
De bevordering van de lichamelijke opvoeding, alle
aspecten van de volleybalsport in het bijzonder.
De V.V.B. richt tevens alle mogelijke competities in
voor senioren, jeugd, recreanten en dit zowel op
zelfstandige basis, als in samenwerking met de
provinciale verenigingen in Vlaanderen, de
Belgische, Europese en Internationale federaties.
Alle activiteiten zijn uitsluitend ten voordele van
niet-professionele sportbeoefenaars uit de vijf
Vlaamse
provincies
en
het
Brussels
hoofdstedelijke gewest, die aangesloten zijn bij de
V.V.B.
Met het oog op het verwezenlijken van dit doel,
mag de vereniging roerende en onroerende
goederen kopen, verkopen, vervreemden, huren of
verhuren, met hypotheek verzwaren, in concessie
nemen, schenkingen en handgiften ontvangen, op
voorwaarde dat de opbrengst wordt bestemd voor
het maatschappelijke doel van de vereniging.
De vereniging zal werkzaamheden van financiële
aard mogen verrichten, voor zover ze dienstig zijn
voor de realisatie van het doel van de vereniging of
de opbrengst ervan aan het doel van de vereniging
wordt besteed.

Artikel 3
De vereniging heeft tot doel:
De bevordering van de lichamelijke opvoeding, alle
aspecten van de volleybalsport in het bijzonder.
De V.V.B. richt tevens alle mogelijke competities in
voor senioren, jeugd, recreanten en dit zowel op
zelfstandige basis, als in samenwerking met de
bovenlokale provinciale volleybalverenigingen in
Vlaanderen,
de
Belgische,
Europese
en
Internationale federaties.
Alle activiteiten zijn uitsluitend ten voordele van
niet-professionele sportbeoefenaars uit de vijf (5)
Vlaamse
provincies
en
het
Brussels
hoofdstedelijke gewest, die aangesloten zijn bij de
V.V.B..
Met het oog op het verwezenlijken van dit doel,
mag de vereniging roerende en onroerende
goederen kopen, verkopen, vervreemden, huren of
verhuren, met hypotheek verzwaren, in concessie
nemen, schenkingen en handgiften ontvangen, op
voorwaarde dat de opbrengst wordt bestemd voor
het maatschappelijke doel van de vereniging.
De vereniging zal werkzaamheden van financiële
aard mogen verrichten, voor zover ze dienstig zijn
voor de realisatie van het doel van de vereniging of
de opbrengst ervan aan het doel van de vereniging
wordt besteed.

Artikel 4
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 4
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK 2:
LEDEN, TOETREDEN, UITTREDEN
Artikel 1
De vereniging V.V.B. telt effectieve leden en
toegetreden leden.
Het minimum aantal effectieve leden is vijf.

HOOFDSTUK 2:
LEDEN, TOETREDEN, UITTREDEN
Artikel 1
De vereniging V.V.B. telt effectieve leden en
toegetreden leden.
Het minimum aantal effectieve leden is vijf.

Artikel 2
De
effectieve
leden
zijn
de
drie
vertegenwoordigers van de vijf provinciale
verenigingen.
De V.V.B. regelt in het administratieve beheer van
alle leden en clubs, van de vijf provinciale
verenigingen.
Dit administratieve beheer van de leden en de
clubs van de provinciale verenigingen wordt in het
administratieve reglement van de V.V.B. geregeld.
Deze statuten regelen verder hoe de vijf
provinciale verenigingen deelnemen aan het
uitvoeren van de opdrachten van de V.V.B.

Artikel 2
De
effectieve
leden
zijn
de
drie
vertegenwoordigers van de vijf (5) bovenlokale
provinciale volleybalverenigingen.
De V.V.B. regelt het administratieve beheer van
alle leden en clubs, van de vijf (5) provinciale
verenigingen.
Dit administratieve beheer van de leden en de clubs
van de provinciale verenigingen wordt met het
administratieve reglement van de V.V.B. geregeld.
Deze statuten regelen verder hoe de vijf (5)
bovenlokale provinciale volleybalverenigingen
deelnemen aan het uitvoeren van de opdrachten
van de V.V.B..
Alle leden beantwoorden aan het statuut van nietprofessionele sportbeoefenaar.

Alle leden beantwoorden aan het statuut van de
niet-professionele sportbeoefenaar.
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Artikel 3
De effectieve leden zijn:
Ten eerste de voorzitter, de secretaris en één
gevolmachtigde van de provinciale verenigingen,
uit de vijf Vlaamse provincies, benoemd door de
Algemene vergadering.
Deze provinciale verenigingen moeten voldoen
aan de volgende voorwaarden:
- het statuut hebben van een vereniging zonder
winstoogmerk;
- alle clubs vertegenwoordigen wiens zetel
gevestigd
is
in
het
Nederlandstalige
landsgedeelte of in het Brussels Hoofdstedelijke
Gewest, die hun financiële boekhouding in het
Nederlands voeren, en bij de V.V.B.
administratief aangesloten zijn;
- een provinciale competitie organiseren waarvan
de deelnemende spelers en speelsters een
administratieve aansluiting ondertekenden bij de
V.V.B.
Ten tweede de voorzitter, secretaris-generaal en
financiële beheerder benoemd door de algemene
vergadering.
Er zijn minimaal achttien effectieve leden

Artikel 3
De effectieve leden zijn:
Ten eerste, drie (3) gevolmachtigden van elke
bovenlokale provinciale volleybalvereniging.

Artikel 4
De toegetreden leden zijn:
- alle bij de V.V.B. administratief aangesloten
leden als speler/speelster;
- alle bij de V.V.B. administratief aangesloten nietspelende leden;
- alle bij de V.V.B. administratief aangesloten
recreatieve leden;
- alle bij de V.V.B. administratief aangesloten
voorzitters en secretarissen van de clubs bedoeld
onder artikel 3;
- individuele leden aangesloten bij de V.V.B.;
- ereleden of leden van verdienste.

Artikel 4
De toegetreden leden zijn:
- alle bij de V.V.B. administratief aangesloten
leden als speler/speelster;
- alle bij de V.V.B. administratief aangesloten nietspelende leden;
- alle bij de V.V.B. administratief aangesloten
recreatieve leden;
- alle bij de V.V.B. administratief aangesloten
voorzitters en secretarissen van de clubs bedoeld
onder artikel 3;
- individuele leden aangesloten bij de V.V.B.;
- ereleden of leden van verdienste.

Artikel 5
Alleen de effectieve leden of hun gevolmachtigden
vermeld onder artikel 3 hebben stemrecht op een
algemene vergadering.

Artikel 5
Alleen de effectieve leden of hun gevolmachtigden
vermeld onder artikel 3 hebben stemrecht op de
algemene vergadering.

Artikel 6
Alle leden kunnen, door een aangetekend
schrijven, hun kandidatuur stellen bij de RVB
V.V.B. voor de te begeven mandaten.

Artikel 6
Alle aangesloten leden van de V.V.B. kunnen, door
een aangetekend schrijven, hun kandidatuur
stellen bij de Raad van Bestuur V.V.B. voor de te
begeven mandaten (voorzitter; secretaris-generaal
en/of financieel bestuurder).
Leden kunnen door een aangetekend schrijven
hun ontslag indienen bij de Raad van Bestuur
V.V.B..
De aanvaarding of de uitsluiting als lid kan alleen
beslist worden door de algemene vergadering.

Leden kunnen door een aangetekend schrijven
hun ontslag indienen bij de RVB V.V.B.
De aanvaarding of de uitsluiting als lid kan alleen
beslist worden door de algemene vergadering.

Artikel 7
De ontslagnemende of uitgesloten leden en/of hun
rechthebbenden kunnen geen recht doen gelden
op het maatschappelijke bezit van de vereniging.

Deze provinciale verenigingen moeten voldoen
aan de volgende voorwaarden:
- het statuut hebben van een vereniging zonder
winstoogmerk;
- alle clubs vertegenwoordigen wiens zetel
gevestigd
is
in
het
Nederlandstalige
landsgedeelte of in het Brussels Hoofdstedelijke
Gewest, die hun financiële boekhouding in het
Nederlands voeren, en bij de V.V.B.
administratief aangesloten zijn;.
- een provinciale competitie organiseren waarvan
de deelnemende spelers en speelsters een
administratieve aansluiting ondertekenden bij de
V.V.B..
Ten tweede de voorzitter, secretaris-generaal en
financieel bestuurder benoemd door de algemene
vergadering.
Er zijn maximaal achttien effectieve leden

Artikel 7
De ontslagnemende of uitgesloten leden en/of hun
rechthebbenden kunnen geen rechten doen gelden
op het maatschappelijke bezit van de vereniging.
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Artikel 8
Het lidmaatschap van de V.V.B. als effectief lid en
toegetreden lid houdt de erkenning in en de
naleving van zowel de statuten, het huishoudelijke
reglement en alle reglementen die de vereniging
bestuurlijk, administratief en financieel regelen
alsook de reglementen die de onderlinge
ontmoetingen regelen.

Artikel 8
Het lidmaatschap van de V.V.B. als effectief lid
en/of als toegetreden lid houdt de erkenning en de
naleving in van zowel de statuten, als alle
reglementen van de V.V.B..

HOOFDSTUK 3:
ALGEMENE VERGADERING

HOOFDSTUK 3:
ALGEMENE VERGADERING

Artikel 1
Alleen de Algemene vergadering is bevoegd om:
1. de statuten te wijzigen.
2. de bestuurders te benoemen of af te zetten.
Nochtans zullen deze bestuurders als zelf
ontslagnemend worden beschouwd als ze niet ten
minste de helft plus één van de vergaderingen van
de Raad van Bestuur van het lopend werkjaar
hebben bijgewoond. Het ontslag is automatisch
behalve voor de volgende gevallen van onmacht:
- ziekte van de bestuurder (doktersattest is
verplicht)
- opdracht door en voor VVB in binnen-en of
buitenland (aanleveren kalender verplicht)
- opdracht door en voor KBVBV in binnen- en of
buitenland (aanleveren kalender verplicht)
- opdracht voor het CEV in het buitenland
(aanleveren uitnodiging verplicht)
 VVB (Vlaamse Volleybalbond vzw)
 KBVBV (Koninklijk Belgisch Volleybalverbond)
 CEV (Confédération Européenne de Volleyball)
3. de begroting en de rekeningen goed te keuren.
4. de effectieve leden uit te sluiten.
5. de wijze te bepalen hoe de financiële
boekhouding zal worden gecontroleerd.
6. de samenstelling van de juridische commissies
goed te keuren.
7. de vereniging vrijwillig te ontbinden.
8. de vereniging om te zetten in een
vennootschap met een sociaal oogmerk.
9. de
kwijting
aan
de
bestuurders
en
commissarissen te verlenen.
10. de commissarissen te benoemen en af te
zetten en het bepalen van hun bezoldiging
ingeval een bezoldiging wordt toegekend.
11. de algemene vergadering is wettelijk bevoegd
voor alle gevallen waarin de statuten dat
vereisen.

Artikel 1
Alleen de algemene vergadering is bevoegd om:
1. de statuten te wijzigen.
2. de leden te benoemen of af te zetten.
Nochtans zullen deze bestuurders als zelf
ontslagnemend worden beschouwd als ze niet ten
minste de helft plus één van de vergaderingen van
de Raad van Bestuur van het lopend werkjaar
hebben bijgewoond. Het ontslag is automatisch
behalve voor de volgende gevallen van onmacht:
- ziekte van de bestuurder (doktersattest is
verplicht)
- opdracht door en voor V.V.B. in binnen-en of
buitenland (aanleveren kalender verplicht)
- opdracht door en voor K.B.V.B.V. in binnen- en
of buitenland (aanleveren kalender verplicht)
- opdracht voor het C.E.V. in het buitenland
(aanleveren uitnodiging verplicht)
 V.V.B. (Vlaamse Volleybalbond vzw)
 K.B.V.B.V (Koninklijk Belgisch Volleybalverbond)
 C.E.V. (Confédération Européenne de Volleyball)
3. de begroting en de rekeningen goed te keuren.
4. alle aangesloten leden uit te sluiten.
5. de wijze te bepalen hoe de financiële
boekhouding zal worden gecontroleerd.
6. de samenstelling van de juridische commissies
goed te keuren.
7. de vereniging vrijwillig te ontbinden.
8. de vereniging om te zetten in een
vennootschap met een sociaal oogmerk.
9. de kwijting aan de bestuurders en
commissarissen te verlenen.
10. de commissarissen te benoemen en of af te
zetten en het bepalen van hun bezoldiging
ingeval een bezoldiging wordt toegekend.
11. de algemene vergadering is wettelijk bevoegd
voor alle gevallen waarin de statuten dat
vereisen.

Artikel 2
Er zijn jaarlijks twee statutaire algemene
vergaderingen.
Een eerste statutaire algemene vergadering wordt
gehouden in de loop van het eerste kwartaal met
als verplicht punt op de agenda de goedkeuring
van de winst- en verliesrekening en de verkiezing

Artikel 2
Er zijn jaarlijks twee statutaire algemene
vergaderingen.
Een eerste statutaire algemene vergadering wordt
gehouden in de loop van het eerste kwartaal met
als verplicht punt op de agenda;
- de goedkeuring van de winst- en verliesrekening
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van drie bestuurders, voorzitter, secretarisgeneraal en financiële bestuurder, uit het
dagelijkse bestuur volgens een beurtrol voorzien in
het huishoudelijke reglement voor de duur van vier
jaar.
De tweede statutaire algemene vergadering wordt
gehouden in de loop van het vierde kwartaal met
als verplicht punt op de dagorde, het
begrotingsontwerp voor het volgende boekjaar.

- de verkiezing van de bestuurders (voorzitter,
secretaris-generaal en financieel bestuurder)
volgens een beurtrol voorzien in het huishoudelijke
reglement.

Artikel 3
Een bijzondere algemene vergadering kan door de
RVB V.V.B. bijeengeroepen worden. Een
bijzondere
algemene
vergadering
moet
bijeengeroepen worden wanneer één vijfde van de
effectieve leden het schriftelijk vragen of tenminste
de vertegenwoordigers van één provinciale
vereniging het schriftelijk vragen. Die vergadering
zal dan binnen een termijn van 60 kalenderdagen
dienen plaats te vinden.

Artikel 3
Een bijzondere algemene vergadering kan door de
Raad van Bestuur V.V.B. bijeengeroepen worden.
Een bijzondere algemene vergadering moet
bijeengeroepen worden wanneer één vijfde van de
effectieve leden het schriftelijk vragen.

Artikel 4
De leden worden voor de Algemene vergadering
opgeroepen door de RVB V.V.B. De RVB V.V.B.
kan deze bevoegdheid overdragen aan een van
zijn leden.

Artikel 4
De leden worden voor de algemene vergadering
opgeroepen door de Raad van Bestuur V.V.B.. De
Raad van Bestuur V.V.B. kan deze bevoegdheid
overdragen aan een van zijn leden.

Artikel 5
De oproeping geschiedt ten laatste 45
kalenderdagen voor de datum van de Algemene
vergadering per post, ofwel door een aankondiging
in het V.V.B.-tijdschrift, ofwel via het officieel VVBorgaan op de website, met vermelding van de
dagorde.

Artikel 5
De oproeping geschiedt ten laatste vijf en veertig
(45) kalenderdagen voor de datum van de
algemene vergadering per post, of per mail ofwel
door een aankondiging in de V.V.B. nieuwsbrief,
ofwel via een aankondiging op de website V.V.B.,
met vermelding van de dagorde.

Artikel 6
De algemene vergadering kan beslissen over alle
punten die volgens Hoofdstuk 3 artikel 1 tot haar
bevoegdheid behoren.
Elk agendapunt, dat aangebracht is door één van
de provinciale verenigingen of door de RVB V.V.B.
of ondertekend is door één twintigste van de
effectieve leden, moet op de agenda geplaatst
worden.

Artikel 6
De algemene vergadering kan beslissen over alle
punten die volgens Hoofdstuk 3 artikel 1 tot haar
bevoegdheid behoren.
Elk agendapunt, dat tijdig (zie hoofdstuk 3; artikel
5) aangebracht is door de Raad van Bestuur
V.V.B. of ondertekend is door één vijfde (1/5) van
de effectieve leden, moet op de agenda geplaatst
worden.

Artikel 7
De algemene vergadering bestaat uit drie
afgevaardigde leden of hun gevolmachtigden van
de provinciale verenigingen, de voorzitter V.V.B.,
de secretaris-generaal V.V.B. en de financiële
bestuurder V.V.B.
De hiervoor vermelde fysieke personen hebben
stemrecht. Ze kunnen hun stemrecht per
schriftelijke
volmacht
delegeren.
Per
stemgerechtigd lid is er slechts één schriftelijke
volmacht toegestaan.

Artikel 7
De algemene vergadering bestaat uit drie
afgevaardigde leden of hun gevolmachtigden van
de bovenlokale provinciale volleybalverenigingen,
de voorzitter V.V.B., de secretaris-generaal V.V.B.
en de financiële Bestuurder V.V.B..
De hiervoor vermelde fysieke personen hebben
stemrecht. Ze kunnen hun stemrecht per
schriftelijke
volmacht
delegeren.
Per
stemgerechtigd lid is er slechts één schriftelijke
volmacht toegestaan.

Artikel 8
De algemene vergadering is geldig samengesteld
welke ook het aantal aanwezige stemgerechtigden
is.

Artikel 8
De algemene vergadering is geldig samengesteld
welke ook het aantal aanwezige stemgerechtigden
is.

De tweede statutaire algemene vergadering wordt
gehouden in de loop van het vierde kwartaal met
als verplicht punt op de dagorde het
begrotingsontwerp voor het volgende boekjaar.

Die vergadering zal dan binnen een termijn van 60
kalenderdagen dienen plaats te vinden.

2014 11 – VVB-Infonota 6 aan de clubs

6

Artikel 9
De beslissingen worden genomen bij gewone
meerderheid.

Artikel 9
De beslissingen worden genomen bij gewone
meerderheid.

Artikel 10
De beslissingen die betrekking hebben op de
wijziging van de statuten van de vereniging kunnen
slechts genomen worden wanneer het voorwerp
daarvan is vermeld in de oproepingsbrief en
wanneer minstens twee derde van het totale aantal
stemmen aanwezig is. Die wijzigingen kunnen
alleen met een twee derde meerderheid van het
aantal uit te brengen stemmen worden
goedgekeurd.
Wanneer het aanwezigheidsquorum niet bereikt is
wordt een bijzondere algemene vergadering
bijeengeroepen minstens vijftien dagen na de
eerste datum van vergadering.
Ongeacht het aantal vertegenwoordigers wordt er
dan geldig beslist met twee derde meerderheid van
de stemmen

Artikel 10
De beslissingen die betrekking hebben op de
wijziging van de statuten van de vereniging kunnen
slechts genomen worden wanneer het voorwerp
daarvan is vermeld in de oproepingsbrief en
wanneer minstens twee derde (2/3) van het totale
aantal stemmen aanwezig is. Die wijzigingen
kunnen alleen met een twee derde (2/3)
meerderheid van het aantal uit te brengen
stemmen worden goedgekeurd.
Wanneer het aanwezigheidsquorum niet bereikt is
wordt een bijzondere algemene vergadering
bijeengeroepen minstens vijftien dagen na de
eerste datum van vergadering.
Ongeacht het aantal vertegenwoordigers wordt er
dan geldig beslist met twee derde (2/3)
meerderheid van de stemmen

Artikel 11
Tot wijziging van de doeleinden waarvoor de
vereniging werd opgericht of de vrijwillige
ontbinding kan slechts besloten worden wanneer
minstens twee derden van de totale stemmen
aanwezig zijn. Die wijzigingen kunnen alleen met
vier/vijfde meerderheid van het aantal uit te
brengen stemmen.
Wanneer het aanwezigheidsquorum niet bereikt is
wordt een bijzondere algemene vergadering
bijeengeroepen minstens vijftien dagen na de
eerste datum van vergadering.
Ongeacht het aantal vertegenwoordigers wordt er
dan geldig beslist met vier/vijfde meerderheid van
de stemmen

Artikel 11
Tot wijziging van de doeleinden waarvoor de
vereniging werd opgericht of de vrijwillige
ontbinding kan slechts besloten worden wanneer
minstens twee derden (2/3) van de totale stemmen
aanwezig zijn. Die wijzigingen kunnen alleen met
vier/vijfde (4/5) meerderheid van het aantal uit te
brengen stemmen.
Wanneer het aanwezigheidsquorum niet bereikt is
wordt een bijzondere algemene vergadering
bijeengeroepen minstens vijftien dagen na de
eerste datum van vergadering.
Ongeacht het aantal vertegenwoordigers wordt er
dan geldig beslist met vier/vijfde (4/5) meerderheid
van de stemmen

Artikel 12
Verder zijn de bepalingen van artikel 8 en artikel
20 van de wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd
door de Wet van 2 mei 2002, van toepassing.

Artikel 12
Verder zijn de bepalingen van artikel 8 en artikel
20 van de wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd
door de Wet van 2 mei 2002 en de daarop
volgende wetten en Koninklijke Besluiten van
toepassing.

Artikel 13
De beslissingen van de algemene vergadering
worden geboekt in een register der akten van de
vereniging onder vorm van verslagen, getekend
door de voorzitter en de secretaris-generaal, of door
twee bestuurders.
Dit register wordt bewaard ten zetel van de
vereniging, waar zowel de leden, de toegetreden
leden evenals de belanghebbende derden er kennis
kunnen van nemen, echter zonder verplaatsing van
het register.

Artikel 13
De beslissingen van de algemene vergadering
worden geboekt in een register der akten van de
vereniging onder vorm van verslagen, getekend
door de voorzitter en de secretaris-generaal, of
door twee bestuurders.
Dit register wordt bewaard ten zetel van de
vereniging, waar zowel de leden, de toegetreden
leden evenals de belanghebbende derden er
kennis kunnen van nemen, echter zonder
verplaatsing van het register.

Artikel 14
De beslissingen van de algemene vergadering
worden onmiddellijk van toepassing, tenzij de

Artikel 14
De beslissingen van de algemene vergadering
worden onmiddellijk van toepassing, tenzij de
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algemene vergadering anders beslist.
De notulen worden binnen de 30 kalenderdagen
nadat ze genomen werden ter kennis gebracht in
het officiële V.V.B.-orgaan.
Binnen een termijn van 1 maand nadat ertoe
besloten is moet aan het Belgische Staatsblad
overgemaakt worden voor bekendmaking:
- elke wijziging in de statuten;
- de benoeming, het ontslag of de afzetting van
een bestuurder;
- het benoemingsbesluit van de vereffenaars in
geval van ontbinding van de vereniging.

algemene vergadering anders beslist.
De notulen worden binnen de 30 kalenderdagen
nadat ze genomen werden ter kennis gebracht op
de website van de V.V.B..
Binnen een termijn van 1 maand nadat ertoe
besloten is moeten de volgende beslissingen aan
het Belgische Staatsblad overgemaakt worden
voor bekendmaking:
- elke wijziging in de statuten;
- de benoeming, het ontslag of de afzetting van
een bestuurder;
- het benoemingsbesluit van de vereffenaars in
geval van ontbinding van de vereniging.

HOOFDSTUK 4:
RAAD VAN BESTUUR

HOOFDSTUK 4:
RAAD VAN BESTUUR

Artikel 1
De vereniging wordt bestuurd door een raad van
bestuur, verder RVB V.V.B. genoemd, bestaande
uit:
- de voorzitter, de secretaris-generaal en de
financiële bestuurder door de algemene
vergadering benoemd;

Artikel 1
De vereniging wordt bestuurd door een Raad van
Bestuur, verder Raad van Bestuur V.V.B.
genoemd, bestaande uit:
- de voorzitter, de secretaris-generaal en de
financiële bestuurder door de algemene
vergadering benoemd. Deze functies zijn
onverenigbaar met een mandaat in de Raden
van Bestuur van de bovenlokale provinciale
volleybalverenigingen.
- de voorzitter van iedere bovenlokale provinciale
volleybalvereniging.

- twee
ondervoorzitters,
al
tellende
als
afgevaardigde bestuurders van de provinciale
vereniging en door de RVB.V.V.B. verkozen en
door de AV VVB benoemd;
- twee afgevaardigden per en door de provinciale
bovenlokale volleybalvereniging aangeduid en
door de AV VVB benoemd.
 de bovenlokale provinciale volleybalvereniging
maakt voor haar afvaardiging naar de Raad
van Bestuur VVB bij voorkeur hun keuze uit
een van de volgende mandaten uit hun Raad
van Bestuur: “Voorzitter; Ondervoorzitter;
Secretaris en of Financieel beheerder”.

 indien een van deze mandaten niet ter
beschikking is kan de bovenlokale provinciale
volleybal vereniging een met
beslissingsmandaat bekleed lid uit hun Raad
van Bestuur afvaardigen. Deze wijziging van
mandaat moet eerst aan de Raad van Bestuur
VVB ter goedkeuring voorgelegd worden.
 de overdracht van mandaat geldt voor een
periode van 4 jaar en is onderworpen aan
dezelfde voorwaarden van benoeming en of
afzetting door de Algemene Vergadering VVB.
(Zie Hfst. 3 par.2)

- een tweede afgevaardigde per en door de
bovenlokale
provinciale
volleybalvereniging
aangeduid en door de algemene vergadering
V.V.B. benoemd voor een periode van vier (4)
jaar.
 de bovenlokale provinciale
volleybalverenigingen kunnen, ter vervanging
van één van hun afgevaardigden, een
stemgerechtigde vervanger aanduiden. Deze
vervanging kan enkel in de gevallen van
onmacht beschreven in paragraaf 2 van
Hoofdstuk 3 van de algemene vergadering. De
bovenlokale volleybalvereniging maakt haar
keuze voor de vervanging onder al hun leden
van hun Raad van Bestuur.
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 de bovenlokale provinciale
volleybalverenigingen kunnen, ter vervanging
van één van hun afgevaardigden, een
stemgerechtigde vervanger aanduiden. Deze
vervanging kan enkel in de gevallen van
onmacht beschreven in paragraaf 2 van
Hoofdstuk 3 van de Algemene Vergadering.
De bovenlokale volleybalvereniging maakt
haar keuze voor de vervanging onder al hun
leden van hun Raad van Bestuur.
 de vervanging in geval van onmacht van de
bestuurder is enkel geldig indien het schriftelijk
bewijs van onmacht (kopie doktersattest,
kopie kalender of uitnodiging andere bond)
voor de vergadering wordt voorgelegd
vooraleer de vervanger kan optreden.
- de Raad van Bestuur VVB is geldig
samengesteld indien drie (3) stemgerechtigde
bestuurders fysiek aanwezig zijn. De
beslissingen worden genomen in college.
 de Raad van Bestuur VVB komt maandelijks
samen elke 4e vrijdag van de maand in de
gebouwen van de maatschappelijke zetel
Beneluxlaan 22 te 1800 Vilvoorde of op een
andere, door de Raad van Bestuur of zijn
voorzitter, nader te bepalen tijdstip of plaats.
 de verandering van tijdstip of plaats dient aan
alle bestuurders te worden medegedeeld vijf
(5) kalenderdagen voor het nieuwe tijdstip of
plaats van de Raad van Bestuur VVB.
Artikel 2
Uitgezonderd
de
voorzitter
hebben
bestuurders stemrecht in de RVB VVB.
De RVB V.V.B. beslist in college.

alle

Artikel 3
De voorzitter, de secretaris-generaal en de
financiële bestuurder worden door de algemene
vergadering verkozen voor een duur van vier jaar
volgens een beurtrol en in overeenstemming met
de bepalingen opgenomen in het huishoudelijke
reglement. Voor het verstrijken van de
respectievelijke termijnen zullen er nieuwe
verkiezingen worden gehouden. Na iedere
verkiezing zal er neerlegging en publicatie
gebeuren zelfs indien er geen wijzigingen zijn.

 de vervanging in geval van onmacht van de
bestuurder is enkel geldig indien het schriftelijk
bewijs van onmacht (kopie doktersattest, kopie
kalender of uitnodiging andere bond) voor de
vergadering wordt voorgelegd vooraleer de
vervanger kan optreden.
- de Raad van Bestuur V.V.B. is geldig
samengesteld indien drie (3) stemgerechtigde
bestuurders fysiek aanwezig zijn. De
beslissingen worden genomen in college.
 de Raad van Bestuur V.V.B. komt
tweemaandelijks samen elke 4e vrijdag van die
maand in de gebouwen van de
maatschappelijke zetel of op een andere , door
de Raad van Bestuur of zijn voorzitter, nader te
bepalen tijdstip of plaats.
 de verandering van tijdstip of plaats dient aan
alle bestuurders te worden medegedeeld vijf
(5) kalenderdagen voor het nieuwe tijdstip of
plaats van de Raad van Bestuur V.V.B..
Artikel 2
Alle leden van de Raad van Bestuur V.V.B. hebben
stemrecht, alle beslissingen worden genomen in
college.
Artikel 3
De voorzitter, de secretaris-generaal en de
financiële bestuurder worden door de algemene
vergadering verkozen voor een duur van vier (4)
jaar volgens een beurtrol en in overeenstemming
met
de
bepalingen
opgenomen
in
het
huishoudelijke reglement. Voor het verstrijken van
de respectievelijke termijnen zullen er nieuwe
verkiezingen worden gehouden. Na iedere
verkiezing zal er neerlegging en publicatie in het
Staatsblad gebeuren zelfs indien er geen
wijzigingen zijn.

Artikel 4
De twee ondervoorzitters worden verkozen door de
RVB V.V.B. volgend op de verkiezing van deze
van voorzitter V.V.B.
Artikel 5
De aanduiding van de vijf afgevaardigde
bestuurders in het bestuur van het Euro Volley
Center gebeurt door en op de RVB V.V.B. volgend
op de verkiezing van deze van voorzitter V.V.B.
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Artikel 6
Om verkiesbaar te zijn als voorzitter, secretarisgeneraal of financiële bestuurder moet de
kandidaat minstens 21 jaar oud zijn, lid zijn van de
V.V.B. en als kandidaat aanvaard worden door de
RvB V.V.B.
De kandidatuur moet per aangetekend schrijven
gezonden worden naar de zetel die gevestigd is
gerechtelijk arrondissement Brussel, te 1800
Vilvoorde, Beneluxlaan 22.

Artikel 4
Om verkiesbaar te zijn als voorzitter, secretarisgeneraal of financiële bestuurder moet de
kandidaat minstens 21 jaar oud zijn, lid zijn van de
V.V.B. en als kandidaat aanvaard worden door de
Raad van Bestuur V.V.B..
De kandidatuur moet per aangetekend schrijven
gezonden worden naar de zetel van de V.V.B..

Artikel 7
In de vervanging van een tussentijds opengevallen
mandaat van bestuurder, wordt voorzien door een
benoeming door een daartoe bijeengeroepen
bijzondere algemene vergadering.

Artikel 5
In de vervanging van een tussentijds opengevallen
mandaat van bestuurder (voorzitter; secretarisgeneraal en of financieel bestuurder), wordt
voorzien door een aangesteld lid van de Raad van
Bestuur die deze functie zal uitoefenen als interim
tot de eerstvolgende algemene vergadering V.V.B.
of een speciaal daarvoor samengeroepen
bijzondere algemene vergadering.

Artikel 8
Het lidmaatschap van de RVB V.V.B. eindigt door
overlijden, ontslag of afzetting, verstrijken van de
statutaire termijn, door onbekwaam verklaring of
kennelijk onvermogen, door ontbinding van de
vereniging. Bestuurders kunnen ontslag indienen
bij aangetekend schrijven gericht aan de Vlaamse
Volleybal Bond v.z.w. Beneluxlaan 22 1800
Vilvoorde.

Artikel 6
Het lidmaatschap van de Raad van Bestuur V.V.B.
eindigt door overlijden, ontslag of afzetting,
verstrijken van de statutaire termijn, door
onbekwaam verklaring of kennelijk onvermogen of
door ontbinding van de vereniging. Bestuurders
kunnen ontslag indienen met een aangetekend
schrijven gericht aan de zetel van de Vlaamse
Volleybal Bond vzw.

Artikel 9
De provinciale verenigingen kunnen te allen tijde
ter vervanging van een bestuurder, welke ontslag
neemt of wordt afgezet door de algemene
vergadering, een nieuwe bestuurder voordragen
aan de algemene vergadering.
Het V.V.B. mandaat eindigt dan op het ogenblik
dat het provinciale mandaat eindigt.
De voordracht vanwege de provinciale vereniging
als bestuurder V.V.B. valt onder de provinciale
autonomie.

Artikel 7
De bovenlokale provinciale volleybalverenigingen
kunnen te allen tijde ter vervanging van een
bestuurder, welke ontslag neemt of wordt afgezet
door de algemene vergadering, een nieuwe
bestuurder voordragen aan de algemene
vergadering.
Het V.V.B. mandaat eindigt dan op het ogenblik
dat het provinciale mandaat eindigt.

Artikel 10
De RVB V.V.B. wordt samengeroepen door de
voorzitter. Wanneer vijf leden van de RVB V.V.B.
er schriftelijk om vragen, moet de RVB V.V.B.
samengeroepen worden.

Artikel 8
De
Raad
van
Bestuur
V.V.B.
wordt
samengeroepen door de voorzitter. Wanneer vijf
leden van de Raad van Bestuur V.V.B. er
schriftelijk om vragen, moet de Raad van Bestuur
V.V.B. samengeroepen worden.

Artikel 11
De RVB V.V.B. leidt de zaken van de V.V.B. en
vertegenwoordigt deze bij elke gerechtelijke en
buitengerechtelijke actie. De RVB V.V.B. is
bevoegd om alle handelingen van bestuur te
verrichten, zoals organisatie, benoeming, ontslag
en bezoldiging van personeel, het uitvaardigen van
het huishoudelijke, administratieve en bestuurlijke
reglementen en alle bevoegdheden die wettelijk of
statutair niet toekomen aan de algemene
vergadering.

Artikel 9
De Raad van Bestuur V.V.B. leidt de zaken van de
V.V.B. en vertegenwoordigt deze bij elke
gerechtelijke en buitengerechtelijke actie. De Raad
van Bestuur V.V.B. is bevoegd om alle handelingen
van bestuur te verrichten, zoals organisatie,
benoeming, ontslag en bezoldiging van personeel,
het
uitvaardigen
van
het
huishoudelijke,
administratieve en bestuurlijke reglementen en alle
bevoegdheden die wettelijk of statutair niet
toekomen aan de algemene vergadering.
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Artikel 12
De RvB V.V.B is bevoegd om toegetreden leden
uit te sluiten

Artikel 10
De Raad van Bestuur V.V.B. is bevoegd om leden
van de V.V.B. uit te sluiten maar moet deze
uitsluiting kenbaar maken op de eerstvolgende
algemene vergadering V.V.B. waar deze uitsluiting
moet bekrachtigd worden of op een bijzondere
algemene vergadering waar deze uitsluiting op de
agenda is ingeschreven.

HOOFDSTUK 5
DAGELIJKSE BESTUUR

HOOFDSTUK 5
DAGELIJKSE BESTUUR

Artikel 1
Het dagelijkse bestuur van de vereniging wordt
waargenomen door de voorzitter, de secretarisgeneraal, de financiële bestuurder, verkozen door
de algemene vergadering en de eerste en tweede
ondervoorzitter verkozen door de RVB V.V.B.

Artikel 1
Het dagelijkse bestuur van de vereniging wordt van
rechtswege waargenomen door de voorzitter, de
secretaris-generaal en de financiële bestuurder,
verkozen door de algemene vergadering en de vijf
(5) voorzitters van de bovenlokale provinciale
volleybalverenigingen.
Ze zijn bevoegd om beslissingen van de Raad van
Bestuur V.V.B. in college uit te voeren.

Ze zijn bevoegd om de beslissing van de RVB
V.V.B. gezamenlijk uit te voeren.
Artikel 2
De duur van de mandaten van de ondervoorzitters
zijn gelijklopend met het mandaat van de
voorzitter.
Artikel 3
De bevoegdheden van de ondervoorzitters worden
bepaald in het huishoudelijke reglement.

Artikel 2
De bevoegdheden van de leden van het Dagelijks
Bestuur V.V.B. worden bepaald in het
huishoudelijke reglement.

HOOFDSTUK 6
DIVERSE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 6
DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 1
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31
december. Ieder jaar worden op datum van 31
december de rekeningen van het afgelopen
boekjaar afgesloten.
De controle van de financiële boekhouding
geschiedt, op uitnodiging van de financiële
bestuurder V.V.B., door de financiële bestuurders
van de provinciale verenigingen of een aangeduide
gevolmachtigde.

Artikel 1
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31
december. Ieder jaar worden op datum van 31
december de rekeningen van het afgelopen
boekjaar afgesloten.
De controle van de financiële boekhouding
geschiedt, op uitnodiging van de financiële
bestuurder V.V.B., door de financiële bestuurders
van de bovenlokale provinciale volleybalverenigingen of hun aangeduide gevolmachtigde.

Artikel 2
Alle toelagen worden door de RVB V.V.B. gebruikt
in het gestelde doel van de vereniging.

Artikel 2
Alle toelagen worden door de Raad van Bestuur
V.V.B. gebruikt voor het gestelde doel van de
vereniging.

Artikel 3
Ingeval de vereniging wordt ontbonden, zal de
algemene vergadering die deze beslissing neemt:
- twee vereffenaars aanstellen,
- het netto actief toewijzen aan een of meer

Artikel 3
Ingeval de vereniging wordt ontbonden, zal de
algemene vergadering die deze beslissing neemt:
- twee (2) vereffenaars aanstellen,
- het netto actief toewijzen aan een of meer
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verenigingen met gelijksoortige doelstellingen.

verenigingen met gelijksoortige doelstellingen.

Artikel 4
De leden vermeld onder Hoofdstuk 2 Artikel 1
zijn vrijgesteld van een jaarlijkse ledenbijdrage.

Artikel 4
De effectieve leden vermeld onder Hoofdstuk 2
Artikel 1 zijn vrijgesteld van een jaarlijkse
ledenbijdrage.

Artikel 5
Voor al wat niet nadrukkelijk in deze statuten is
voorzien, dient men zich te schikken naar de
V.Z.W.-wetgeving.van 27 juni 1921, gewijzigd door
de wet van 2 mei 2002, naar de huishoudelijke
reglementen.

Artikel 5
Voor al wat niet nadrukkelijk in deze statuten is
voorzien, dient men zich te schikken naar de VZW
wetgeving van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet
van 2 mei 2002 en de daarop volgende wetten en
Koninklijke
Besluiten
en
naar
alle
reglementeringen V.V.B..

Motivatie:
Om de goede werking van het beleid te bevorderen is het niet opportuun dat in het dagelijks bestuur niet
alle provincies vertegenwoordigd zijn.
Om de goede werking van het beleid te vrijwaren is het noodzakelijk dat de Raad van Bestuur meer
beleidsvergaderingen houdt eerder dan rapporteringsvergaderingen en dat de RvB steeds een beslissing
kan nemen.
Door iedere provincie in het dagelijks bestuur te laten vertegenwoordigen door zijn voorzitter vergroot de
betrokkenheid van de provincies. De besluitvorming in de Raad van Bestuur wordt beter gegarandeerd
door iedereen in de RvB stemrecht te geven waardoor het aantal stemmen oneven wordt. De RvB wordt
best tweemaandelijks gehouden of wordt samengeroepen bij hoogdringendheid.

Volley Magazine
Heb je onze nieuwe Volley Magazine al gelezen?
Lees in het nieuwe oktober-nummer van Volleymagazine:
 Matthijs Verhanneman en Yana De Leeuw, belangrijk duo in de

hoogste volleybalafdelingen
 Dominique Baeyens blikt met gemengde gevoelens terug op WK
 Louis Stuer wil Supercup pakken tegen ex-club
 Hoe zou het zijn met … Virginie De Carne
 Laura Heyrman: één van de meest constante Yellow Tigers

op het WK
 Zogezegd: de Yellow Tigers VOOR hun WK 2014
 Volleybal Worldwide: Polen wint WK in eigen land
 Nieuwe wind bij Volley Asse-Lennik, voorlopig windstilte bij Puurs
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App Vlaamse Volleybalbond
De Vlaamse Volleybalbond heeft vanaf nu een App beschikbaar voor Androidtoestellen,
waarmee info kan worden opgezocht voor alle clubs, wedstrijden en rangschikkingen in divisie en
nationale afdelingen. Deze App staat ter beschikking in de Google Playstore. Te vinden via
trefwoord 'volley info'.
Een IOS versie is nog in ontwikkeling. Beschikbaarheid zal worden bekend gemaakt van zodra klaar.
Deze App werd voor ons ontwikkeld door volgende studenten als eindwerk voor hun studies: Stefan
Braspenning, Wietse Buseyne en Jelte Liekens. Waarvoor dank. Ook dank aan Kevin Degryse voor
de support.

Bijscholing

De

organiseert i.s.m.
onderstaande bijscholing

op donderdag 20 november 2014
Sportclub van de toekomst: 10 succestips
o

o

De sportclub is vandaag slechts één van vele populaire sportaanbieders en wordt geconfronteerd
met allerlei (nieuwe) problemen. De maatschappij evolueert, de menselijke behoeften, noden en
wensen veranderen en de sportclub moet zich kunnen aanpassen aan deze evoluties en trends om
niet aan populariteit in te boeten.
In deze sessie krijg je 10 succestips aangereikt om de aantrekkingskracht en uitstraling van je club
te verhogen en de werking ervan te optimaliseren. We kijken hiervoor verder dan de eigen
clubgrenzen, passen principes toe uit andere domeinen en vertalen deze oplossingen naar de
sportclub. Het is ook een intervisiemoment waarin de deelnemers gestimuleerd worden ervaringen
uit te wisselen, te discussiëren en keuzes te leren maken om te evolueren naar een sportclub die
ook in de toekomst een toekomst heeft.

o

Inschrijvingen via formulier: http://www.volleyvvb.be/?page_id=1826#MENU

o

De bijscholingen gaan door:





in het Eurovolleycentrum, Beneluxlaan 22 te 1800 Vilvoorde
onthaal vanaf 19.00u
start om 19.30u; einde voorzien om 22.30u
deelnameprijs per deelnemer:
 Bestuurder sportclub aangesloten bij een VSF-federatie .................... 12,50 €
Coördinator VSF-federatie ................................................................... 12,50 €
Sportfunctionaris .................................................................................. 20,00 €
Bestuurder sportclub aangesloten bij een niet-VSF federatie ............. 30,00 €
Coördinator niet-VSF federatie of anderen .......................................... 30,00 €

te storten met vermelding van datum, clubnummer en naam deelnemer op rekeningnummer:
KBC: IBAN: BE16 7370 0185 5874 - BIC: KREDBEBB
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Samenwerking met Securex

Geef de fiscus geen kans om te scoren!
De wetgeving in verband met uw sportclub wordt steeds complexer en de naleving van de regels
wordt alsmaar strikter gecontroleerd. Naast de BTW-regelgeving krijgt vooral de verloning van
sportlui en trainers bijzondere aandacht van de fiscus.
Ondanks de inspanningen van diverse sportbonden komen er nog altijd clubs in de problemen bij
controles.
Verregaande financiële gevolgen voor de club, de spelers en in bepaalde omstandigheden kunnen
ook de bestuurders zelf persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.
Als sociaal secretariaat zijn we goed op de hoogte van de bekommernissen van de sportclubs en
kunnen we u helpen bij de correcte fiscale behandeling van de te betalen vergoedingen. Het goede
nieuws is dat dit uw club geen bergen geld kost. De overheid heeft immers bepaald dat 80% van de
bedrijfsvoorheffing die ingehouden wordt op de vergoedingen van de spelers in de clubkas kan
blijven. Voorwaarde is wel dat deze som minstens voor de helft geherinvesteerd wordt in de
jeugdwerking of dat er “jonge” spelers mee vergoed worden.
Vele sportclubs hebben zich al in regel gesteld. Wenst u niet langer risico’s te nemen? U wil uw
situatie eens bespreken met een specialist? Aarzel dan niet om ons vrijblijvend te contacteren via
uw lokale contactpersoon of via partnership@securex.be. Wij helpen u graag verder!

Met sportieve groeten,
Willy CORBEEL,
Secretaris-generaal VVB
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