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SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING VOLLEY VLAANDEREN VZW – TOELICHTING 
   

I. Vooraf. 

De voorziene  algemene vergadering van 27 maart 2020 werd gelet op de COVID-19 crisis vervangen 
door “Eenparige schriftelijke beslissingen van de algemene vergadering” die op 30 maart 2020 (datum 
van de laatste ondertekening) unaniem werden goedgekeurd. 
 
In deze “eenparige beslissingen” was onder meer voorzien dat de algemene vergadering te verdagen  
tot een latere datum en uiterlijk tot 30 juni 2020. 
 
Inmiddels werd op 9 april 2020 ook een Koninklijk Besluit gepubliceerd dat onder meer handelt over 
algemene vergaderingen (Koninklijk besluit nr. 4 houdende diverse bepalingen inzake mede-
eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 
pandemie). 
 

II. Beslissing van de raad van bestuur van Volley Vlaanderen VZW. 
 
Op de raad van bestuur van Volley Vlaanderen van 8 juni 2020 werd beslist om rekening houdend met 
de eenparige beslissingen en de mogelijkheden voorzien in het voornoemde KB, de algemene 
vergadering in te plannen op 29 juni 2020. De vergadering zal achter gesloten deuren gebeuren 
volgens de werkwijze en timings hieronder beschreven en in overeenstemming met artikel 6 van dit 
Koninklijk Besluit. 
 

III. Werkwijze. 
 

1. De oproeping, de agenda en de documenten die aan de algemene vergadering dienen te 
worden voorgelegd, worden uiterlijk 15 dagen voor de datum van de algemene vergadering 
aan de effectieve leden overgemaakt. 

2. Vragen met betrekking tot de punten voorzien op de agenda van de algemene vergadering 
dienen tegen uiterlijk 25 juni 2020 gericht te worden aan de secretaris-generaal van Volley 
Vlaanderen (secretaris.generaal@volleyvlaanderen.be) . Het is aangewezen om niet te 
wachten tot deze datum, maar wel om de vragen ten spoedigste door te sturen.  

3. De antwoorden op de vragen zullen verstuurd worden aan alle leden van de algemene 
vergadering zodat iedereen over dezelfde informatie kan beschikken. 

4. De stemming over de agendapunten zal schriftelijk gebeuren per post of per e-mail 
(ingescande documenten). De stembrieven zullen u nog worden overgemaakt. De stembrieven 
dienen tegen uiterlijk 29 juni 2020 te 12u toe te komen bij Volley Vlaanderen (per post op de 
maatschappelijke zetel Beneluxlaan 22 te 1800 Vilvoorde ter attentie van de secretaris-generaal 
of per e-mail bij de secretaris-generaal secretaris.generaal@volleyvlaanderen.be). Leden van 
wie de stembrief laattijdig of niet toekomt, zullen als afwezig worden beschouwd. 

5. Op 29 juni 2020 te 18u30 zal een stembureau bestaande uit minstens de voorzitter van de 
raad van bestuur en de secretaris-generaal fysiek samenkomen om de stembrieven de tellen 
en de totalen op te maken. Deze handeling zal door de leden van de raad van bestuur worden 
meegevolgd via een onlinevergadertool zoals “Teams”. 

6. De resultaten van de stemming zullen worden opgenomen in het verslag van de algemene 
vergadering dat aan de leden zal ter beschikking worden gesteld volgens de geldende 
bepalingen. 
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