
 

 
 
 
 
 
 
  

Verslag van de schriftelijke Algemene Vergadering ter vervanging (wegens overmacht 

door Coronacrisis) van de geplande Algemene Vergadering van 27 maart 2020. 

 

De inhoud van de schriftelijke Algemene Vergadering werd unaniem goedgekeurd 

door alle 17 effectieve leden op datum van 30 maart 2020 (datum laatste 

ondertekenaar). 

Voorzitter 

Jean-Paul De Buysscher 

 

 

Tekst mailing naar de effectieve leden op 16 maart 2020: 

Geachte, 
Gelet op de Corona-crisis en de maatregelen op donderdag 12 maart afgekondigd door de Federale 
Regering en de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken , stelt de raad van bestuur van Volley 
Vlaanderen VZW voor om de algemene vergadering van 27 maart 2020 te vervangen door een 
schriftelijke algemene vergadering met een beperkte agenda. 
Als bijlage aan deze mail kan u de “Eenparige schriftelijke beslissingen” vinden. Mogen wij u als 
effectief lid van Volley Vlaanderen VZW vragen om het document “voor akkoord” te ondertekenen 
met vermelding van de datum van ondertekening en het ons terug te sturen (mag elektronisch). 
Met dank voor uw begrip, 

 

Tekst eenparige schriftelijke beslissingen : 

 

EENPARIGE SCHRIFTELIJKE BESLISSINGEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING 
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EFFECTIEVE LEDEN 

Volley Vlaanderen heeft de volgende effectieve leden: 

1. Jean-Paul De Buysscher, Voorzitter 

2. Luc Declercq, Financieel bestuurder 

3. Frank Desmet 

4. Geert Blyaert 

5. Guillaume Drent 

6. Willy Vleugels 

7. Luc Haesen 

8. Koen Vaneynde 

9. Paul Lagae 

10. Willy Loverix 

11. Stefan Quintens 

12. Dirk Cocquyt 

13. Marc Biebauw 

14. Wilfried Van Droogenbroeck 

15. Johan Van Riet 

16. Norbert Verlinde 

17. Peter Van Speybroeck 

 

Alle effectieve leden hebben een gelijk stemrecht. 
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SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING 

Gelet op de maatregelen die Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De 

Crem heeft genomen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, 

achten de effectieve leden het niet wenselijk om fysieke algemene vergadering te 

houden op 27 maart 2020. 

Aangezien artikel 14, §1, tweede lid van de statuten van Volley Vlaanderen evenwel 

bepaalt dat er een algemene vergadering moet worden gehouden in de loop van het 

eerste kwartaal, stemmen de effectieve leden ermee in om de algemene vergadering 

te houden bij wijze van een eenparige schriftelijke besluitvorming naar analogie met 

artikel 9:9, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 

De effectieve leden ontvingen een identiek exemplaar van dit document. Zij worden 

allen verzocht om het ter goedkeuring te ondertekenen aan Volley Vlaanderen terug 

te bezorgen. 

 

Vlaamse Volleybalbond vzw 

Beneluxlaan 22 BTW: 417 414 853 

1800 Vilvoorde Iban: BE16 7370 0185 5874 

02/257.16.00 Bic: KREDBEBB 

info@volleyvlaanderen.be   www.volleyvlaanderen.be 

 

Uiterlijk op 31 maart 2020 zal worden nagegaan of alle effectieve leden de besluiten 

hebben ondertekend. Indien dit het geval is, worden de besluiten geacht op het 

tijdstip van de laatste ondertekening te zijn genomen. De effectieve leden machtigen 

Willy CORBEEL en de bestuurders, elk van hen alleen handelend en met recht van 

indeplaatsstelling, om deze verificatie uit te voeren. 
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BESLUITEN 

 

VERDAGEN VAN DE AGENDAPUNTEN UIT DE OPROEPING D.D. 12 MAART 2020 

De effectieve leden besluiten unaniem op de agendapunten zoals vermeld in de 

oproeping voor de algemene vergadering van 27 maart 2020 zoals opgemaakt op 9 

maart 2020 en verzonden op 12 maart 2020, te verdagen naar een latere datum naar 

keuze van en na oproeping door de raad van bestuur, wanneer fysiek vergaderen 

terug verantwoord is in het licht van de verspreiding van het coronavirus en uiterlijk 

op 30 juni 2020. 

 

TIJDELIJKE VERLENING VAN HET MANDAAT VAN FINANCIEEL BESTUURDER 

Teneinde de continuïteit te vrijwaren, besluiten de effectieve leden unaniem om het 

mandaat van financieel bestuurder Luc Declercq voorlopig te verlengen tot en met de 

algemene vergadering die zal beslissen over de agendapunten die overeenkomstig 

beslissing 3.1. werden verdaagd. 

 

OVERMAKEN VAN INFORMATIE AAN OFFICIËLE INSTANTIES 

De effectieve leden besluiten unaniem om de raad van bestuur volmacht te verlenen 

om alle nodige informatie te bezorgen aan subsidiërende instellingen of andere 

officiële instanties door te geven indien noodzakelijk voor het respecteren van officiële 

deadlines, doch voor de documenten die voorafgaande goedkeuring door de 

algemene vergadering behoeven, met de uitdrukkelijke vermelding “onder 

voorbehoud van goedkeuring door de algemene vergadering”. 
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VOLMACHT 

De effectieve leden besluiten unaniem om volmacht te verlenen aan de raad van 

bestuur om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen 

zijn voor het verzekeren van de continuïteit van de activiteiten van Volley Vlaanderen. 

 

 

Naam: 

 

Datum: 
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