
 
 

 
 
 

 
 
 
  

V L A A M S E  

VOLLEYBAL  

B O N D  v z w  
 

Beneluxlaan 22 
B-1800 Vilvoorde 
Tel.: 02/257.16.00 
Fax: 02/257.16.02 
BTW: 417 414 853 

Bank: 737-0018558-74 
IBAN: BE16 7370 0185 5874 

BIC: KREDBEBB 
vvb.secretariaat@skynet.be 

www.volleyvvb.be 

Confédération 
Européenne  
de Volley-ball 

Met de steun van Bloso 

Erkend door  
het Belgisch 
Olympisch en 
Interfederaal 
Comité via 
KBVBV 

Fédération 
Internationale 
de volleyball 

KBVBV 
Koninklijk Belgisch 
Volleybal Verbond 

Algemene vergadering VVB vzw 
 
 
De algemene vergadering VVB vzw vond plaats in het Eurovolleycenter, 
Beneluxlaan 22 in 1800 Vilvoorde op vrijdag 28/11/2014 om 19.30u. 
 
Aanwezigen: 
* Stemgerechtigd: de provinciale afgevaardigden: 

- Antwerpen: 3 stemmen 
 Dhrn. Etienne Mertens, Paul Derkinderen en Marc Van Braekel. 
- Vlaams-Brabant: 3 stemmen 
 Dhrn. Guy Juwet, Julien Van Brusselen en Toon Sorgeloos.  
- Limburg: 3 stemmen 
 Dhrn. Johan Somers, Willy Loverix en mevr. Rita Lavigne. 
- Oost-Vlaanderen: 3 stemmen 
 Dhrn. Luc Declercq, Pierre Vingerhoets en Herman De Rycke. 
- West-Vlaanderen: 3 stemmen 
 Dhrn. Johan Van Riet, Eric Soete en mevr. Greet Beuselinck. 
- Dagelijks Bestuur: 3 stemmen 
 Dhrn. Jean-Paul De Buysscher, voorzitter; Luc Pepels, financieel 

bestuurder. 
 
* Niet-stemgerechtigd: 

- Commissieverantwoordelijken: 
 dhrn. Swa Depelchin, Filip Rossel, Marcel Coppens, Rik Donckers  
 dhr. Koen Hoeyberghs, coördinator topsport 
 dhr. Geert De Dobbeleer, sporttechnisch coördinator 
 dhr. Paul Lagae, voorzitter klachtencommissie 
- Secretariaat: 
 mevr. Karin Verlinden (verslag). 
- Verscheidene toeschouwers.  

 
* Verontschuldigd: 

- dhr. Willy Corbeel, secretaris-generaal VVB 
- dhr. Hubert Grootaers, voorzitter/bestuurder Limburg 
- dhr. Johan Callens, voorzitter VVB-scheidsrechterscommissie 
- dhr. Gilbert Moorthamer, voorzitter VVB-ontmoetingscommissie 
- dhr. Paul Buyle, voorzitter cassatiecommissie 
- dhr. Luc Vanaverbeke, voorzitter beroepscommissie 
- dhr. Joeri Van de Wiele, coördinator recreatie 
- mevr. Mellory Blanckaert, (boekhoudster a.i.) 

 
1. Nazicht der stemgerechtigden 

Aantal stemmen bij aanvang van de vergadering: 
Antwerpen: 3 stemmen 
Vlaams-Brabant: 3 stemmen 
Limburg: 3 stemmen 
Oost-Vlaanderen: 3 stemmen 
West-Vlaanderen: 3 stemmen 
Voorzitter 1 stem 
Financieel bestuurder 1 stem  
 Totaal: 17 stemmen 

 
Quorum bij 17 stemgerechtigde personen: 
gewone meerderheid = 9, 2/3° meerderheid = 12; geheime stemming (1/5°) = 4. 
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2. Welkomstwoord door dhr. Jean-Paul De Buysscher, voorzitter 
Dames en Heren,  
in naam van de VVB heet ik u allen welkom op deze Algemene Vergadering van de VVB.  
En in het bijzonder verwelkom ik hier:  
- dhr. Willy Bruninx, voorzitter KBVBV 
- dhr. Sam Van Welden, 
- de bestuurders van de VVB en het EVC  
- de voorzitters van de VVB-commissies, 
- de coördinatoren van de VVB,  
- de afgevaardigden van de provincies.  
 
Voor deze AV zijn verontschuldigd :  
- dhr. Willy Corbeel, secretaris-generaal VVB en dhr. Huub Grootaers, voorzitter van de provincie 

Limburg, die beiden gehospitaliseerd zijn 
- dhr. Johan Callens, voorzitter scheidsrechterscommissie VVB- 
- dhr. Gilbert Moorthamer, voorzitter ontmoetingscommissie VVB 
- dhr. Joeri Van de Wiele, coördinator recreatie  
 
Geachte vergadering, in de voorbereiding van deze Algemene Vergadering heb ik even gespiekt 
in het voorwoord van de AV van juist 1 jaar geleden. Toen zwaaide ik nog lof over de prestaties 
van onze nationale ploegen die voor het eerst in de geschiedenis hadden deelgenomen aan de 
Euroleague met promotie tot gevolg naar de World League. Afgelopen zomer hebben onze 
ploegen zowel de dames als de heren vriend en vijand met verstomming geslagen : onze 
herenploeg won zijn poule en mocht nogmaals de trip naar Australië aanvatten om er 3de te 
eindigen in de ‘final four’. Ons damesteam deed er nog een schepje bovenop door én de poule te 
winnen én de final four met als toetje een 6de plaats in de final six en als beloning de promotie 
naar de 1ste afdeling van de World Grand Prix. We waren van die successen nog niet bekomen of 
het WK zat er aan te komen. En van dat WK onthouden we vooral dat het mannenteam 
doorstootte naar de 17de plaats en  onze dames naar de 13de plaats de worldranking. En aan 
allen die hier aan meewerkten zijnde in eerste instantie het team zelf van spelers en speelsters, 
de sportieve omkadering, de bedienden van de VVB en de vele vrijwilligers bij de organisatie wil ik 
namens de VVB van harte feliciteren voor de geleverde inspanningen want deze fantastische 
resultaten konden enkel bereikt worden mits de doorgedreven inspanningen van de ganse 
volleybalfamilie.  
Natuurlijk hebben er in de loop van de campagne een aantal ‘probleemkes’ de kop opgestoken 
maar vergeten we niet dat we dit allemaal gerealiseerd hebben zonder ook maar 1 bijkomende 
kracht in onze werking. Bij wijze van spreken kraakte de federatie bijna in al zijn voegen en van 
mei tot einde september moest iedereen op scherp staan en realiseerden we bijwijlen het 
onmogelijke. En voor al die geleverde inspanningen nogmaals mijn grote dank aan het personeel 
van de VVB.  
Uiteraard brengen die successen niet alleen de pijnpunten naar boven maar leggen ze nog meer 
druk op onze schouders : sportief gezien kunnen we nu niet anders dan de volgende uitdaging 
aangrijpen : voor de mannen is dit de World League in de 2de afdeling en het EK, voor de 
vrouwen is dit de World Grand Prix in de hoogste afdeling en het EK in Antwerpen met een 
vervolg in Rotterdam. Voeg daar nog aan toe dat er deze zomer ook nog in Bakoe voor het eerst 
de Europese Spelen gehouden worden waarvoor we ook geplaatst zijn. Het is echter niet alleen 
de sportieve uitdaging die op ons afkomt, ook budgettair wordt deze campagne geen lachertje. 
Gelukkig begrijpen onze main-partners ook dat voor dit immens programma ook bijkomende 
ondersteuning nodig is en straks krijg je daar natuurlijk tekst en uitleg bij. Bij de federatie ligt dan ook 
de uitdaging om alles in het werk te stellen om deze sportieve uitdagingen te kunnen aangaan. 
 
Wat ik tot nog toe vermeldde zijn inspanningen die van ons gevraagd worden omwille van het feit 
dat de VVB de werking van de nationale ploegen op zich neemt. Maar de VVB heeft nog heel wat 
ander hooi op zijn vork liggen namelijk de basisopdrachten en de facultatieve opdrachten ons 
voorgeschreven door BLOSO. Zo bedoel ik dat we nog meer aandacht voor het volleybal in de 
media willen, dat we meer jongens en meisjes naar het volleybal kunnen brengen en meer 
aandacht kunnen geven aan onze clubs. Een aantal projecten zijn hiervoor opgestart en ik verwijs 
hiervoor naar de projecten van het prioriteitenbeleid en het volley@school-project. Tevens werven 
we iemand aan die de boer opgaat in het Vlaamse land om de clubs ter plekke te ondersteunen 
met raad en daad. 
 
 



 
 
Verder wou ik nog even jullie aandacht vragen voor de voorgestelde wijziging in de manier van 
werken van het dagelijks bestuur en de Raad van Bestuur van de VVB. Om dit te realiseren vraag 
ik jullie om daarvoor de wijziging van de statuten goed te keuren. Het ganse opzet van de 
omvorming is een VVB-werking te creëren die veel korter op de bal speelt, de dossiers van dichtbij 
opvolgt en als gevolg daarvan ook efficiënter gaat werken.  
Laat ons met eensgezindheid werken voor het doel dat we allen voor ogen hebben, namelijk ons 
steentje bijdragen in de werking van een federatie waar we met zijn allen fier op zijn, een federatie 
die instaat voor het bloeien van het spelletje met de bal… 
 
Geachte vergadering, dat is het wat ik jullie wou meegeven en ik zou nu willen over gaan tot de 
orde van de dag.  
 
Dank u 
Jean-Paul De Buysscher,  
voorzitter VVB  

 
3. Goedkeuring begroting 2015 
Dhr. Luc Pepels, financieel bestuurder, geeft toelichting over de begroting en overloopt per deel 
de cijfers aan de hand van de gegeven documenten: 
 
De begroting in bijlage die ter stemming voorligt kwam er op volgende wijze: 
Als voorbereiding werden er cijfers verzameld waarop de begroting kon gebaseerd worden. We 
hebben het dan over de begroting 2014, de effectieve cijfers voor boekjaar 2013 en de cijfers voor 
2014 voor de eerste 10 maanden. Met deze laatste werden bekeken en voor de posten slaande 
op de normale werking met 20 % verhoogt om zo de prognose te krijgen tot eind 2014. Voor 
andere bleven deze cijfers behouden daar het om afgesloten gedeeltes van de werking gaat. Voor 
nog andere werden specifieke wijzigingen aangebracht. Zo werd iedere post onder de loep 
genomen en kwam er een te verwachte cijfer einde boekjaar 2014. 
Voor heel wat posten werden deze te verwachten eindcijfers 2014 overgenomen naar voorstel 
begroting 2015. Verder werden de deelbegrotingen van de commissies bekeken en indien hieruit 
wijzigingen bleken in de werking van een commissie werden conform hiermee wijzigingen 
voorgesteld voor begroting 2015. Het gaat hier dan onder meer om een actie om meer 
scheidsrechters aan te trekken en een merkelijk grotere werking binnen het beach selectie 
gebeuren. 
 
Begroting 2015 van Topsport werd reeds eerder besproken in RVB VVB en zo toegevoegd aan 
integraal budget VVB. Hier werd er wel voor gekozen om het budget topsport op te splitsen in 2 
delen nl. alles wat met organisaties te maken heeft en al de rest, laten we maar zeggen het 
sportieve gedeelte. 
 
De voorgestelde begroting werd besproken, bestudeerd en bediscussieerd op een vergadering 
dagelijks bestuur VVB uitgebreid met al de voorzitters uit de provincies en hun financiële 
vertegenwoordigers. De voorstellen op deze vergadering werden verwerkt in een tweede versie 
die besproken werd op RVB waar nog enkele kleine aanpassingen werden in aangebracht.   
De alzo tot stand gekomen begroting 2015 ligt dus voor ter stemming. Daar niet alle leden van de 
algemene vergadering betrokken waren bij het tot stand komen van deze voorliggende begroting 
mogen er vragen gesteld worden die zo goed als mogelijk zullen beantwoord worden.   
 
Na het beantwoorden van de gestelde vragen komt het tot volgende stemming: 
Antwerpen: 3 tegen; Vlaams-Brabant: 3 tegen; Limburg: 3 tegen; Oost-Vlaanderen: 3 tegen; West-
Vlaanderen: 3 tegen; voorzitter: 1 onthouden; financieel bestuurder: 1 onthouden. 
Totaal: 15 stemmen tegen en 2 onthouden. De begroting 2015 is niet goedgekeurd.  
 
Er zal een nieuwe algemene vergadering moeten komen waar een nieuwe versie begroting 2015 zal 
voorliggen. Het is aangewezen een 2de run te maken. 

 



 
 
4. Bekrachtiging Bestuurder Oost-Vlaanderen 
Hierna wordt overgegaan tot geheime stemming voor de bekrachtiging van dhr. Luc Declercq als 
afgevaardigde Oost-Vlaanderen voor de Raad van Bestuur. 
 
Uitslag geheime stemming: 
16 stemmen voor; 1 stem tegen 
(stemopnemers: dhrn. Koen Hoeyberghs en Geert De Dobbeleer). 
 
dhr. Luc Declercq werd met meerderheid van stemmen bekrachtigd als afgevaardigde 1ste 
bestuurder voor Oost-Vlaanderen voor de Raad van Bestuur VVB.  
 
 

5. Voorstellen Statutenwijziging 
Statutenwijziging, ingediend door de voorzitter, namens de Raad van Bestuur. 
 
Er wordt overgegaan tot de stemming (via naamafroeping) van de statutenwijziging. 
 
Uitslag stemming: 
Antwerpen: 3 voor; Vlaams-Brabant: 3 voor; Limburg: 3 voor; Oost-Vlaanderen: 3 voor; West-
Vlaanderen: 3 voor; voorzitter: voor; financieel bestuurder: tegen.  
Totaal: 16 stemmen voor, 1 stem tegen. 
 
De voorgestelde wijzigingen van de statuten van de Vlaamse Volleybalbond zijn met meerderheid 
van stemmen goedgekeurd. 
 
 

6. Slottoespraak door de voorzitter 
Dames en Heren, 
 
Alvorens deze Algemene Vergadering te besluiten had ik graag nog het personeel van de VVB 
bedankt. En voor alles wat de administratie aangaat is dat Karin Verlinden, en voor wat het 
financiële aspect van de VVB-werking betreft zijn dat Yolande Van Dorslaer en Mellory Blanckaert. 
 
Het was geen gemakkelijke vergadering maar ik onthoud vooral volgende zaken : ten eerste 
hebben we een stap gezet om de werking van de VVB af te stemmen op een betere werking, 
waarvoor mijn dank. Ik wil er echter ook op wijzen dat het engagement van de provincievoorzitters 
van primordiaal belang zal zijn en de sleutel is om ons vooropgesteld doel te kunnen 
verwezenlijken. Ons motto moet immers zijn om eendrachtig een sterke federatie te vormen. 
 
Ten tweede wat het budget betreft hebben we dus nog een aantal problemen. We gaan die echter 
oplossen en ook hier vraag ik de onbaatzuchtige medewerking van alle provincies om ook hier zo 
snel als mogelijk tot een vergelijk te komen. 
 
Verder wens ik jullie allen nogmaals te bedanken voor jullie komst. Voor straks wens ik jullie een 
behouden thuiskomst, maar eerst nodig ik jullie allen uit voor een hapje en een drankje.  
 
Bedankt ! 
 
Jean-Paul De Buysscher 
Voorzitter VVB 



 

Statutenwijziging 
 

DEEL 1: STATUTEN VAN DE VLAAMSE VOLLEYBALBOND vzw 
Beneluxlaan 22 
1800 Vilvoorde 

 
Identificatienummer: 7519/77 

Ondernemingsnummer: 417.414.853 
 

HOOFDSTUK 1: 
BENAMING, ZETEL, DOEL, DUUR 
 
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. 
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 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. 
 
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 (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 niet-professionele sportbeoefenaar. 
 
Artikel 3 
De effectieve leden zijn: 
Ten eerste, drie (3) gevolmachtigden van elke bovenlokale provinciale volleybalvereniging. 



 
 
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 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 niet-spelende 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 
de algemene vergadering. 
 
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. 
 
Artikel 7 
De ontslagnemende of uitgesloten leden en/of hun rechthebbenden kunnen geen rechten doen 
gelden op het maatschappelijke bezit van de vereniging. 
 
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 
 
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 
- de verkiezing van de bestuurders (voorzitter, secretaris-generaal en financieel bestuurder) 

volgens een beurtrol voorzien in het huishoudelijke reglement. 
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. 
 
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.  
Die vergadering zal dan binnen een termijn van 60 kalenderdagen dienen plaats te vinden. 
 
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 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 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 
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 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 (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 (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 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 14 
De beslissingen van de algemene vergadering worden onmiddellijk van toepassing, tenzij de 
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 
 
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. 
- 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. 

 
 



 
 

 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 
Om verkiesbaar te zijn als voorzitter, secretaris-generaal 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 5 
In de vervanging van een tussentijds opengevallen mandaat van bestuurder (voorzitter; secretaris-
generaal 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 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 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 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 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. 
 



 
 
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 
 
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. 
 
Artikel 2 
De bevoegdheden van de leden van het Dagelijks Bestuur V.V.B. worden bepaald in het 
huishoudelijke reglement. 
 
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 bovenlokale provinciale volleybalverenigingen of hun 
aangeduide gevolmachtigde. 
 
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 (2) vereffenaars aanstellen, 
- het netto actief toewijzen aan een of meer verenigingen met gelijksoortige doelstellingen. 
 
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 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.. 
 
 


