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Voetbal Vlaanderen 
Vereniging zonder winstoogmerk 

Zetel : 1020 Brussel, Houba de Strooperlaan 145 
Ondernemingsnummer : 0808 165 002 

 
 

STATUTEN 
 

BENAMING, ZETEL, DUUR. 
 
Art. 1.- Naam 
 
Voetbal Vlaanderen is, ingevolge fusieovereenkomst van 4 oktober 2016 met uitwerking op 1 

januari 2017, gevormd door: 

 Voetbalfederatie Vlaanderen vzw, overnemende vereniging 

 Vlaamse Minivoetbalfederatie vzw, toetredende federatie (voor minivoetbal) 

 Koninklijke Belgische Liefhebbersvoetbalbond vzw, toetredende federatie (voor recreatief 
voetbal). 

 
Ingevolge nieuwe  fusieoperatie treedt de hierna genoemde vereniging toe tot de vereniging: 

 Koninklijke Vlaamse Voetbalbond vzw, afgekort KVV– ON 0417 638 448 
hierna toetredende federatie (voor recreatief voetbal) genoemd. 
 
De naam van de vereniging blijft Voetbal Vlaanderen, afgekort VV. 
 
Art. 2.- Zetel 
 
VV heeft zijn maatschappelijke zetel in het gerechtelijk arrondissement Brussel en, meer bepaald, 

te Brussel, Houba de Strooperlaan 145. 
 
Art. 3.- Doel 
 
Voetbal Vlaanderen heeft het promoten van de voetbalsport, zowel in openlucht als in zaal, als doel 

en doet dit volgens de hieronder bepaalde visie en missie. 
 
3.1 Onze visie: waar willen we naartoe? 

Voetbal Vlaanderen wil … 

 dat voetbal door iedereen (speler, trainer, scheidsrechter, bestuur, supporter, vrijwilliger) 

als de leukste/beste sport wordt gekozen en ervaren. 

 de meest bereikbare en populaire sport in Vlaanderen zijn. 

 voortdurend inspelen op het veranderend sportlandschap. 

 een relevante maatschappelijke impact hebben. 

 dat mensen tijdens en dankzij het voetbal gezond blijven. 

 dat het voetbalspel op en naast het veld ethisch verantwoord verloopt. 

 dat spelers en scheidsrechters zich op technisch, tactisch, mentaal en fysisch vlak 

ontplooien. 

 zich profileren als de referentiefederatie in Europa. 
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3.2. Onze missie: waar staan we voor? 
 
Voetbal is voor iedereen 

Voetbal wordt op elk pleintje, op elke speelplaats, in elke sporthal, op elk voetbalveld en zelfs op 

elk strand in Vlaanderen gespeeld en beleefd.  Voetbal Vlaanderen omarmt alle varianten van het 

voetbalspel, in de brede zin van het woord. We willen elk individu en elke ploeg – levenslang – de 

kans geven om op zijn/haar niveau te voetballen, in een setting die hij/zij prefereert.  

Onze voetbalwaarden 

Voetbal Vlaanderen wil volgende waarden met volle kracht uitdragen: 

 Maximale beleving en spelplezier 

 Opleiding 

 Kwaliteit 

 Laagdrempeligheid 

 Fair play 

 Sociale hefboom 

 Fysieke en mentale gezondheid 

 

Onze rollen 

Voetbal Vlaanderen vervult verschillende rollen. Zo inspireren wij, ondersteunen wij, organiseren 

wij, verenigen wij, ontwikkelen wij en ademen wij voetbal en ethiek. Kortom, wij zijn de 

voetbalfederatie in Vlaanderen. 

3.3. VV zal geen standpunten innemen of zich mengen in zaken van partijpolitieke of godsdienstige 
aard. 
 
3.4. VV kan meer algemeen alle middelen aanwenden die tot de verwezenlijking van het doel 
rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen. VV kan ter uitvoering van wat hierboven bepaald is, onder 
meer alle eigendommen of zakelijke rechten verwerven, in huur nemen, verhuren, personeel 
aanwerven, rechtsgeldige overeenkomsten sluiten, fondsen inzamelen, kortom alle activiteiten 
uitoefenen of laten uitoefenen die haar doel rechtvaardigen. In het kader van het realiseren van 
haar doel, kan VV zelfs daden van koophandel stellen. 
 
Art. 4.- Duur 
 
De duur van VV is onbepaald. 
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LEDEN. 
 
Artikel 5. – Toegetreden leden. 
 
5.1 Alle natuurlijke personen die bij Voetbal Vlaanderen aansluiten zijn toegetreden leden. De 
voorwaarden tot toetreding worden bij reglement vastgelegd. Door de aansluiting aanvaardt het lid 
de statuten en reglementen van de vereniging. 
 
5.2 De toetreding verloopt: 

- Ofwel individueel door rechtstreekse aansluiting bij VV 

- ofwel via verenigingen, die bij Voetbal Vlaanderen aansluiten en hierna clubs worden 

genoemd.  

Die clubs worden ingedeeld per provincie; de zetel van de club bepaalt de provincie in dewelke 
hij wordt ingedeeld. 
Voor wat betreft het competitieve veldvoetbal, is er een verdere indeling in verenigingen die 
actief zijn op het provinciale vlak, en verenigingen die actief zijn op het nationale/regionale vlak 

 
Artikel 6 – Effectieve leden. 
 

Vijftig (50) effectieve leden vormen de algemene vergadering en worden onder de toegetreden 
leden aangeduid overeenkomstig de hierna opgesomde verdeling. Elk van de onderstaande 
categorieën duidt één of meer vertegenwoordigers aan. Indien er bij een categorie meer kandidaten 
zijn dan het aantal voorziene mandaten zal de aanduiding bij stemming gebeuren; de kandidaten 
met de meeste stemmen worden aangeduid. 
 
Deze 50 leden zijn: 

- Voor het competitieve veldvoetbal: 34 leden 

 Vlaamse clubs van het Betaald Voetbal: één  

 Vlaamse clubs 1ste klasse amateurs: drie 

 Vlaamse clubs 2de klasse amateurs: vier 

 Vlaamse clubs 3de klasse amateurs: vier 

 Provinciale afdeling Antwerpen: vijf 

 Provinciale afdeling Oost-Vlaanderen: vijf 

 Provinciale afdeling Limburg: vier 

 Provinciale afdeling West-Vlaanderen: vier 

 Provinciale afdeling Vlaams Brabant: vier 

 

- Voor het vrouwenvoetbal: vijf leden, of één lid per provincie 

 

- Voor het zaalvoetbal/futsal: vier leden 

 Vlaamse futsalclubs uitkomende in de nationale reeksen: twee 

 Provinciale afdelingen: twee 

 

- Voor  de toetredende federaties van het recreatieve voetbal: vier leden, twee van elk 

- Voor het minivoetbal: drie leden 

Zij dienen deel uit te maken van de entiteit die zij vertegenwoordigen. 
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Artikel 7 – Kandidaturen. 
De kandidaturen voor effectief lid moeten bij de Raad van Bestuur worden ingediend vóór een door 
deze Raad bepaalde datum. Enkel toegetreden leden kunnen zich kandidaat stellen.  
 
Artikel 8 – Duur van het mandaat. 
 

Het mandaat van de effectieve leden bedraagt vier jaar. 

Om de twee jaar is de helft van de effectieve leden uittredend en herkiesbaar. De manier van 
vernieuwen van de mandaten is opgenomen als bijlage aan het huishoudelijk reglement. 
Indien een effectief lid om de een of andere reden moet vervangen worden, zal de vervanger het 
mandaat voleindigen. 
 
Artikel 9 – Bijdrage – Ontslag – Uitsluiting. 
 
9.1 De leden betalen een jaarlijkse bijdrage waarvan de Raad van Bestuur het bedrag bepaalt en dat 
niet meer mag bedragen dan 2.500,00 EUR 
 
9.2 Ontslag en uitsluiting worden geregeld zoals voorzien bij de wet van 27 juni 1921 op de v.z.w. 
zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002. Het lid dat ontslag neemt of uitgesloten wordt heeft 
geen aanspraak op het maatschappelijk bezit van de vereniging en kan geen teruggave eisen van 
door haar/hem gedane bijdragen. 
 
BESTUUR. 
 

Art. 10 – Samenstelling. 

 

10.1 VV wordt bestuurd door een Raad van Bestuur. Zijn leden moeten: 

 toegetreden lid zijn van de VV 

 Belg zijn en van de Nederlandse taalrol 

 in het bezit zijn van hun burgerlijke en politieke rechten.  

Het aantal mandaten bedraagt minstens veertien en ten hoogste twintig. 

 

10.2  De Raad van Bestuur van VV  bestaat uit vertegenwoordigers van: 

- Voor het competitieve veldvoetbal: tien leden 

 Vlaamse clubs van het betaald voetbal: een 

 Vlaamse clubs 1ste klasse amateurs: een 

 Vlaamse clubs 2de klasse amateurs: een 

 Vlaamse clubs 3de klasse amateurs: een 

 Provinciale afdelingen: zes, te weten één lid per Vlaamse provincie en een tweede lid 

behorend tot de Vlaamse provincie met de grootste sportactiviteit 

 

- Voor het vrouwenvoetbal: één lid 

- Voor het zaalvoetbal/futsal: één lid 

 

- Voor het recreatieve voetbal: twee leden (één van elk van de toetredende federaties) 

 

- Voor het minivoetbal: één lid  
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10.3 Het mandaat van de bestuurders loopt over vier jaar met aanvang onmiddellijk na de Algemene 
Vergadering die ze heeft benoemd en loopt tot de Algemene Vergadering van  vier jaar later. 

Om de twee jaar, in de onpare jaren, is de helft van de bestuurders uittredend en herkiesbaar. De 
manier van vernieuwen van de mandaten is opgenomen als bijlage aan het huishoudelijk reglement. 

Indien een bestuurder om de een of andere reden moet vervangen worden, zal de vervanger het 
mandaat voleindigen 

 

10.4 Om de twee jaar, in de onpare jaren, kiest de Raad van bestuur uit zijn midden en uit de 
kandidaturen die vooraf bij hem werden ingediend, bij eenvoudige meerderheid: 

 - een voorzitter, die tevens voorzitter is van de vereniging 

 - een eerste en een tweede ondervoorzitter 

 - twee leden van het dagelijks bestuur 

Minstens één van deze functies dient toevertrouwd aan een lid komende uit de toetredende 
federaties.  

Na deze  twee jaar zijn alle personen die deze functies uitoefenen, uittredend en herkiesbaar.  

Indien een van hen om de een of andere reden moet vervangen worden, zal de vervanger deze 
functie voleindigen. 

 

10.5 De Raad van Bestuur zal tevens een secretaris-generaal en een penningmeester aanstellen, al 
dan niet leden van de Raad van Bestuur. Indien zij geen lid zijn van de Raad van Bestuur mogen zij 
de vergaderingen van de Raad van Bestuur bijwonen zonder stemrecht. 

 

Art. 11 – Kandidatuurstelling. 

 

11.1 De kandidaturen voor bestuurder moeten bij de Raad van Bestuur worden ingediend vóór een 
door deze Raad bepaalde datum. De wijze van voordragen wordt bij reglement bepaald. Enkel 
toegetreden kunnen zich kandidaat stellen.  

 

11.2 De algemene vergadering, zoals voorzien in art. 20, benoemt de bestuurders en zet deze af. 
Iedere bestuurder kan te allen tijde ontslag nemen, hij doet dit schriftelijk bij de Raad van Bestuur. 

 
11.3 Personeelsleden van VV kunnen niet voorgedragen worden als bestuurder.  
 
Art. 12 – Dagelijks bestuur. 
 
12.1 De Raad van Bestuur zal voor bepaalde handelingen en zaken, alsook de daden van dagelijks 
bestuur en personeelsbeleid, zijn bevoegdheid overdragen aan een dagelijks bestuur, zonder dat 
deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van VV of de algemene 
bestuursbevoegdheid van de Raad van Bestuur 
 
12.2 Maken deel uit van het dagelijks bestuur: 
 - de voorzitter en ondervoorzitters van de Raad van Bestuur 
 - de twee leden verkozen voor het dagelijks bestuur 
 - de secretaris-generaal 
 - de penningmeester 
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12.3 Indien de secretaris-generaal en/of de penningmeester geen lid zijn van de Raad van Bestuur, 
hebben ze geen stemrecht in het dagelijks bestuur 
 
Art. 13 – Adviseurs. 
 
De Raad van Bestuur kan ook adviseurs benoemen en voor bepaalde taken aan personen buiten de 
Raad opdrachten geven. 
 
Art. 14 – Besluitvorming. 
 
14.1 Ieder lid van de Raad van Bestuur heeft één stem.  
 
14.2 De Raad treedt op als College; geen stemming kan plaatsgrijpen tenzij ten minste de helft van 
de bestuurders aanwezig is. Een bestuurder kan volmacht verlenen aan een andere bestuurder, die, 
naast zijn opdracht slechts één volmacht mag dragen. 
 
14.3 Indien geen voldoend aantal bestuurders aanwezig is, kan een tweede, minimum vijftien dagen 
na, maar binnen de maand volgend op de eerste raadsvergadering met dezelfde dagorde als de 
eerste geldige besluiten nemen welke ook het aantal aanwezige bestuurders zij.  
 
14.4 De besluiten worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen der aanwezige 
leden, tenzij het reglement van inwendige orde een andere meerderheid voorziet; bij staking van 
stemmen is de stem van de voorzitter of van de persoon die zijn ambt waarneemt doorslaggevend.
  
14.5 De door de Raad van Bestuur benoemde adviseurs en personeelsleden kunnen worden 
uitgenodigd om de vergaderingen zonder stemrecht bij te wonen. 
 
Art. 15 – Wettelijke vertegenwoordiging. 
 
15.1 De Raad van Bestuur is bevoegd om alle daden van beheer en beschikking te stellen. Hij leidt 
de zaken van VV en vertegenwoordigt die bij elke gerechtelijke en buitengerechtelijke handeling.  
 
15.2 De Raad beschikt over de meest uitgebreide machten met uitzondering van die voorbehouden 
aan de algemene vergadering. De Raad kan op zijn verantwoordelijkheid zijn bevoegdheid voor 
bepaalde taken of handelingen overdragen aan comités of commissies, aan een bestuurder of aan 
een derde. 
 
15.3 Door de bestuurders wordt geen persoonlijke verplichting aangegaan betreffende de 
verbintenissen van VV. Hun aansprakelijkheid blijft beperkt tot het vervullen van de hun gegeven 
opdracht en tot de in hun beheer bedreven misgrepen. 
 
Art. 16 – Vergoedingen. 
 
Al de leden van de Raad van Bestuur, zijn comités en commissies verlenen hun medewerking 
belangeloos. De verplaatsings- en verblijfskosten, opgelopen tijdens een zending door de Raad van 
Bestuur opgedragen, zijn de enige die kunnen worden terugbetaald.  
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Art. 17 – Verbintenissen. 
 
VV is slechts geldig gebonden door de handtekening van zijn voorzitter samen met één van de 
andere leden van het dagelijks bestuur. 
Aan de penningmeester kan  volmacht verleend worden om bepaalde financiële handelingen alleen 
uit te voeren. 
 
Art. 18 - Vergaderingen. 
 
18.1 De Raad van Bestuur vergadert minstens om de twee maanden. Hij zal insgelijks vergaderen 
telkens de belangen van de vereniging zulks vereisen of op aanvraag van de voorzitter of van een 
derde zijner leden.  
De uitnodigingen worden verstuurd door de secretaris-generaal vijf dagen vóór de voorziene datum 
en vermelden de dagorde. Uitnodigingen per elektronische post worden als geldig aangezien. 
 
18.2 De voorzitter leidt de vergaderingen van de Raad van Bestuur en van het dagelijks bestuur. Bij 
staking van stemmen is zijn stem of die van de persoon die zijn ambt waarneemt, beslissend. 
 
18.3 Bij afwezigheid of ontstentenis van de voorzitter en de ondervoorzitters zal de in leeftijd oudste 
aanwezige bestuurder zijn ambt waarnemen. 
 
ALGEMENE VERGADERING. 
 
19.1 De algemene vergadering bestaat uit de bij artikel 6 bedoelde leden en de leden van de Raad 
van Bestuur en wordt geleid door de voorzitter van de Raad van Bestuur. 
De leden van de Raad van Bestuur, die geen effectief lid zijn, hebben geen stemrecht. 
De door de Raad van Bestuur benoemde adviseurs en personeelsleden kunnen worden uitgenodigd 
om de algemene vergadering bij te wonen met adviserende stem.  
 
19.2 Elk lid heeft één stem. 
 
19.3 De leden van de algemene vergadering kunnen schriftelijk volmacht verlenen aan een ander 
lid van de algemene vergadering. De volmachtdrager mag, naast zijn eigen opdracht, maximaal  één 
volmacht bezitten  
 
Art. 20 – Bevoegdheden. 
 
20.1 De algemene vergadering is alleen bevoegd om te beraadslagen en te beslissen over:  
- wijziging van de statuten;  
- goedkeuring van begroting en rekeningen;  
- goedkeuren van de wijzigingen aan reglementen;  
- uitsluiting van een lid;  
- kwijting aan de bestuurders en de rekeningnazieners;  
- vrijwillige ontbinding van de vereniging;  
- benoeming en afzetting van de bestuurders;  
- benoeming en afzetting van de rekeningnazieners en bepalen van hun bezoldiging;  
- omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk;  
- alle gevallen waarin de statuten dit vereisen.  
 
20.2 Alle andere bevoegdheden worden overgedragen naar de Raad van Bestuur. 
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20.3 De leden van VV zijn slechts gerechtigd tot de deelname aan de stemming op de algemene 
vergadering voor zover zij volledig in orde zijn met de verplichtingen voorzien bij de statuten en het 
reglement. 
 
Art. 21 – Besluitvorming. 
 
21.1 De beraadslagingen kunnen slechts geschieden wanneer de helft van de effectieve leden 
aanwezig of vertegenwoordigd is.  
 
21.2 De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen, behalve in de 
gevallen waarin de wet of de statuten andere voorwaarden voorschrijven. 
Zo moet voor wijzigingen aan de statuten twee derden van de effectieve leden aanwezig of 
vertegenwoordigd zijn en is de instemming van twee derden van de aanwezige en/of 
vertegenwoordigde leden vereist voor goedkeuring. Een beslissing tot wijziging van het doel, 
evenals tot vrijwillige ontbinding van de vereniging vereist de instemming van vier vijfden van de 
aanwezige en/of vertegenwoordigde leden bij een aanwezigheidsquorum van twee derden.  
 
Bij staking van stemmen, is het voorstel verworpen. 
 
21.3 Indien geen voldoend aantal leden vertegenwoordigd is, zal een nieuwe algemene vergadering 
worden bijeengeroepen, minimum vijftien dagen na, maar binnen de maand volgend op de eerste, 
met dezelfde dagorde als de eerste; die algemene vergadering zal geldig zitting houden en beslissen 
welk ook het aantal vertegenwoordigde leden zij. 
 
Art. 22 – Vergaderingen. 
 
22.1 De algemene vergadering wordt driemaal minimaal tweemaal per jaar bijeengeroepen : een 
eerste maal in het eerste trimester  (o.m. voor het goedkeuren van de rekeningen), een tweede 
eerste maal in de loop van de maand juni (o.m. voor het goedkeuren van de rekeningen, 
benoemingen en afzettingen) en een derde tweede maal in de loop van het laatste trimester (o.m. 
voor het goedkeuren van de begroting van volgend jaar).  
 
22.2 De algemene vergadering komt bijeen op de plaats en het uur bepaald door de Raad van 
Bestuur en aangeduid op de uitnodiging. Bijzondere algemene vergaderingen kunnen 
bijeengeroepen worden op voorstel van de voorzitter of, op schriftelijke aanvraag aan de Raad van 
Bestuur gericht, van een vijfde van de effectieve leden. 
 
Art. 23 – Oproep. 
 
De leden van de algemene vergadering zullen persoonlijk uitgenodigd worden per brief, ten minste 
tien dagen vóór de vergadering; de uitnodiging zal de dagorde vermelden. Oproepingen per 
elektronische post worden als geldig aangezien. De uitnodigingen worden verstuurd door de 
secretaris-generaal. 
 
Art. 24 – Besluitvorming. 
 
De stemming heeft plaats bij naamafroeping. Zij zal geheim zijn wanneer het persoonlijke 
aangelegenheden betreft of op aanvraag van een lid van de vergadering. 
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Art. 25 – Verslaggeving. 
 
De notulen van de algemene vergadering worden opgenomen in een ter zetel van de vereniging 
bijgehouden register en ondertekend door de leden van het Dagelijks Bestuur en de aanwezige 
leden, die daartoe de wens uitdrukken. De leden van de algemene vergadering en derden 
beschikken over een inzagerecht in de notulen. 
 
BOEKJAAR, FONDSEN. 
 
Art. 26.- Boekjaar. 
 
Het maatschappelijk boekjaar loopt over één jaar; het begint de eerste januari en het eindigt de 
eenendertigste december. 
 
Art. 27 – Inkomsten. 
 
De inkomsten van de vereniging bestaan uit de bijdragen van de leden, de giften, legaten, de 
toelagen, zowel staats-, gewest-, gemeenschaps-, provinciale of gemeentelijke, die haar zullen 
worden toegekend. 
 
Art. 28 – Fondsenbeheer. 
 
Het eigen bezit van VV zal op een bank- of postrekening worden geplaatst. Het dagelijks bestuur 
mag beslissen dat een deel ervan in Belgische rente wordt omgezet. Die titels zullen in open 
bewaargeving op de bank neergelegd worden.  
 
ONTBINDING. 
 
Art. 29 - In geval van ontbinding zal de algemene vergadering die ze heeft uitgesproken aan het 
maatschappelijk bezit van VV een bestemming geven en één of meer vereffenaars aanstellen. 
Na aanzuivering van de schulden, zal het maatschappelijk bezit worden overgedragen aan één of 
meer verenigingen met een zo mogelijk gelijkaardig doel. 
 
 
SLOTBEPALINGEN. 
 
Art. 30 – Algemeen. 
 
30.1 Behoudens bijzondere bepalingen worden de beslissingen genomen bij volstrekte meerderheid 
der geldige stemmen. Om dit te bepalen worden de blanco en ongeldige stemmen van het aantal 
uitgebrachte stemmen afgetrokken. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. 
 
30.2 Voor alles wat niet duidelijk voorzien is in de onderhavige statuten, verwijzen de partijen naar 
de wet op de v.z.w. van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002. Bepalingen van 
deze statuten, die in strijd zouden zijn met de wettelijke bepalingen, worden als niet geschreven 
beschouwd zonder dat zulks de geldigheid van de andere statutaire bepalingen aantast. 
 
 
 
 



Statuten Voetbal Vlaanderen na Algemene Vergadering van 22 maart 2017 

 

Pagina 10 van 10 

Art. 31: Hoedanigheid van lid van de overkoepelende organisaties. 
 
De vereniging verbindt er zich toe de statuten, reglementen, richtlijnen en beslissingen van de KBVB, 
van de FIFA en de UEFA na te leven. Elke bepaling van deze statuten die strijdig zou zijn met het 
reglement van de KBVB, van de FIFA en de UEFA wordt beschouwd als nietig en van generlei waarde 
wat hen betreft. 
 
De vereniging verbindt er zich bovendien toe de principes van loyaliteit, integriteit en van sportieve 
geest als uitdrukking van fair-play na te leven. 
 
Na uitputting van de statutaire procedure worden alle geschillen inzake het bestuur van de 
vereniging dewelke in haar schoot ontstaan en voortvloeien uit de toepassing van het reglement 
van de KBVB ter beslechting voorgelegd aan een scheidsrechterscollege samengesteld uit drie leden 
van de Arbitragecommissie voor de amateur van de KBVB. 
 
Elk geschil met betrekking tot de FIFA-statuten, -reglementen en -richtlijnen aan de arbitrage-
instanties die in haar schoot zijn opgericht zal voorgelegd worden. 
 
Elk hoger beroep tegen een definitieve en dwingende beslissing van de FIFA zal aan de arbitrage van 
de TAS (Arbitragecommissie voor de Sport) te Lausanne (Zwitserland) voorgelegd worden. 

 
 

********************* 
 
 
 
 
 
 
 


