Artikel V105

Voetbal Vlaanderen: samenstelling ● Toegetreden leden ● Effectieve leden

1. Ingediend door
Vlaamse Studiecommissie, beslissing zitting 9/12/2017
2. Motivering
Gelet op de elektronische briefwisseling dd. 14 november 2017 uitgaande van de secretaris van
de Liga Amateurvoetbal West-Vlaanderen;
Gelet op de bemerkingen gemaakt tijdens de Vlaamse Studiecommissie dd. 9/12/2017 waar
nogmaals de nadruk is gelegd op het feit dat tijdens de duur van een mandaat het effectieve lid,
afgevaardigde voor de Algemene Vergadering van Voetbal Vlaanderen, mogelijk niet meer
voldoet aan de voorwaarden gesteld in artikel V105.33
Gelet op artikel V105.32 waarin wordt bepaald dat de effectieve leden worden aangeduid door
de provinciale verstandhoudingen, of door de betrokken clubs van betrokken entiteit
Wenst de Vlaamse Studiecommissie artikel V105.33 uit te breiden dat indien een lid dat niet
meer voldoet aan de gestelde voorwaarden of niet meer gesteund wordt door de betreffende
entiteit of clubs, tijdens zijn mandaat kan vervangen worden.
3. Goedkeuring vereist van
Voetbal Vlaanderen
4. Inwerkingtreding
Na de volgende algemene vergadering van Voetbal Vlaanderen
5. Voorgestelde tekst
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3. De effectieve leden
31. Vijftig (50) effectieve leden worden onder de toegetreden leden aangeduid overeenkomstig de hierna opgesomde
verdeling. De duur van het mandaat bedraagt 4 jaar. Om de twee jaar wordt de helft van de effectieve leden vernieuwd.
Deze indeling wordt bijgehouden door het secretariaat van Voetbal Vlaanderen.
Indien een effectief lid om de een of andere reden moet vervangen worden, zal de vervanger het mandaat voleindigen.
32. Zij worden, onder toezicht van de Raad van Bestuur van Voetbal Vlaanderen, als volgt aangeduid:
Voor het competitieve veldvoetbal: 34 leden

•
•
•

Vlaamse clubs van het Profvoetbal: één lid, aangeduid door de Vlaamse clubs van het profvoetbal
Vlaamse clubs 1ste klasse amateurs: drie leden, aangeduid door de Vlaamse clubs van de 1 ste klasse amateurs
Vlaamse clubs 2de klasse amateurs: vier leden, aangeduid door de clubs van 2 de klasse amateurs Voetbal
Vlaanderen
• Vlaamse clubs 3de klasse amateurs: vier leden, aangeduid door de clubs van 3de klasse amateurs Voetbal
Vlaanderen
• De clubs van de provinciale afdelingen, als volgt verdeeld over de 5 provincies,
o Provinciale afdeling Antwerpen: vijf
o Provinciale afdeling Oost-Vlaanderen: vijf
o Provinciale afdeling Limburg: vier
o Provinciale afdeling West-Vlaanderen: vier
o Provinciale afdeling Brabant VV: vier
aangeduid door hun Provinciale Verstandhoudingen (eventueel de Provinciale Verstandhouding van Lagere Afdelingen)
-

Voor het vrouwenvoetbal: vijf leden, of één lid per provincie, aangeduid door de respectievelijke provinciale
verstandhoudingen

-

Voor het zaalvoetbal/futsal: vier leden
• Vlaamse futsalclubs uitkomende in de nationale reeksen: twee
o één afgevaardigde van de in de eliteafdeling spelende Vlaamse futsalclubs voorgedragen door deze clubs. Zo
nodig selecteert en benoemt de Raad van Bestuur van Voetbal Vlaanderen uit de lijst van voorgedragen
kandidaten.
o één afgevaardigde van de nationaal spelende Vlaamse futsalclubs voorgedragen door deze clubs. Zo nodig
selecteert en benoemt de Raad van Bestuur van Voetbal Vlaanderen uit de lijst van voorgedragen kandidaten.
•

-

Provinciale afdelingen: twee leden
o één afgevaardigde, actief in het Futsal, per provincie actief in het Futsal aangeduid door de provinciale
verstandhouding van deze provincie.

Voor de clubs actief in het recreatieve voetbal: vier leden, twee van elk, aangeduid door de clubs van het recreatieve
voetbal
Voor het minivoetbal: drie leden, aangeduid door de clubs van het minivoetbal

33. De effectieve leden moeten:
-

minstens achttien jaar oud zijn;
aangewezen zijn door hun entiteit of hun provincie;
toegewezen zijn aan een club van de entiteit die zij vertegenwoordigen;
sinds minstens één jaar toegewezen zijn aan hun club;
de enige afgevaardigde zijn van hun club;
niet geschorst zijn.

Indien een effectief lid niet meer voldoet aan de gestelde voorwaarden of niet meer gesteund wordt door de provinciale
verstandhouding of de betreffende club(s) kan deze verstandhouding of deze betreffende club(s), zoals voorzien in artikel
V105.32, hem/haar ten allen tijde vervangen.
De provinciale verstandhouding of de betreffende clubs brengen de beslissing ten laatste 1 maand voor de algemene
vergadering plaats vindt, ter kennis aan de secretaris-generaal Voetbal Vlaanderen.
Rest artikel ongewijzigd

