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DEEL 1 
VOETBAL VLAANDEREN 

 
 

HOOFDSTUK 1: ALGEMEENHEDEN 
 

Artikel VV 1 Voetbal Vlaanderen: stichting - duur - ontbinding 

 
1. Voetbal Vlaanderen vzw (afgekort VV) werd opgericht op ……. als gevolg van het toetreden tot de Voetbalfederatie 
Vlaanderen (opgericht op 8 november 2008- Bijlage tot het Belgisch Staatsblad 11 december 2008) van de volgende vzw’s: 
 

- Koninklijke Belgische Liefhebbersvoetbalbond (afgekort KBLVB), opgericht op 5 november 1976 (Bijlage tot het 
Belgisch Staatsblad 6 januari 1977)- ON 0416.640.041 
- Vlaamse Minivoetbalfederatie (afgekort VMF), opgericht op 6 december 1968 (Bijlage tot het Belgisch Staatsblad 9 
januari 1969)- ON 0410.347.216 

 
De statuten van Voetbal Vlaanderen werden op ……… gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.  
De vereniging heeft als ondernemingsnummer 0808.165.002. 
Als Vlaamse vleugel van de KBVB draagt zij het stamnummer 5000 
 

2. De duur van Voetbal Vlaanderen is onbepaald. 
Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding en van ontbinding van rechtswege, kan slechts de algemene vergadering 
tot ontbinding van VV besluiten op de wijze zoals bepaald is in de VZW-wet. 

3. In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de algemene vergadering of bij gebreke daarvan de rechtbank, één of meer 
vereffenaars. Zij bepaalt tevens hun bevoegdheid, evenals de vereffeningvoorwaarden. 

Na aanzuivering van de schulden, zal het maatschappelijk bezit worden overgedragen aan één of meer verenigingen met een zo 
mogelijk gelijkaardig doel. 

Artikel VV 2 Voetbal Vlaanderen: doel 

 
1. Voetbal Vlaanderen heeft tot doel het promoten van de voetbalsport, zowel in openlucht als in zaal, volgens de visie en missie 
uiteengezet in de statuten. 
 
2. Ter verwezenlijking van dit doel organiseert zij: 
 
21. Het competitieve veldvoetbal 
 
211. Al de kampioenschappen in de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en de interprovinciale 
kampioenschappen in de Vlaamse provincies. 
Zij sluit een samenwerkingsverband af met de KBVB voor wat betreft de deelname van clubs niet behorende tot VV. 
 
212. De kampioenschappen van de 2de en 3de klasse amateurs VV 
 
213. In samenwerking met de Koninklijke Belgische Voetbalbond (afgekort KBVB) en met de federaties erkend door de andere 
Gemeenschappen: 
 
-  de jeugdkampioenschappen van het betaald voetbal; 
-  de kampioenschappen van de 1ste klasse amateurs; 
-  de nationale kampioenschappen van het Futsal en van dames; 
-  de kampioenschappen van de sportieve provincie Brabant. 
 
22. De recreatieve voetbalsport 
 
23. Het minivoetbal 
 
24. Het G-voetbal 
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3.  Zij organiseert ook de kaderopleiding, de bijscholing en de begeleiding van de sportverantwoordelijken, het bestuur en de 
administratie van VV en haar leden, de promotie van de voetbalsport en van het jeugdvoetbal in het bijzonder, alsook 
sportkampen, en werkt mee aan de tenuitvoerlegging van het prioriteitenbeleid en het topsportbeleid van de Vlaamse 
Gemeenschap. 
 
4. VV werkt mee aan de kwaliteitszorg en de onderzoeken die door of namens de Vlaamse regering worden ingesteld en die 
gericht zijn op de evaluatie van de algemene werking of de activiteiten van de voetbalsport. 
Clubs en/of leden die hun medewerking niet verlenen aan de georganiseerde enquêtes of vraagstellingen van VV worden 
bestraft met een administratieve boete van 100,00 EUR 
 
5. VV zal geen standpunten innemen of zich mengen in zaken van partijpolitieke of godsdienstige aard. 
 

Artikel VV 3 Voetbal Vlaanderen: bestuur 

 
1. Voetbal Vlaanderen wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, benoemd door de Algemene Vergadering. 
 
2. De Raad van Bestuur kan, zonder dat dit betrekking kan hebben op het algemeen beleid van VV of de algemene 
bestuursbevoegdheid van de Raad van Bestuur, bepaalde handelingen en taken, alsook de daden van dagelijks bestuur, 
overdragen aan een Dagelijks Bestuur. 
 

Artikel VV 4 Voetbal Vlaanderen : bevoegdheden 

 
1. Voor wat betreft de competities die zij alleen beheert, vallen de organisatie en het beheer van de voetbalsport, conform de 
statuten van de vzw VV, het huishoudelijk reglement van VV en het reglement van VV, onder de bevoegdheid van de Algemene 
Vergadering van VV en van de bondsinstanties voorzien in het reglement van de KBVB/Voetbal Vlaanderen. 
 
Voor wat betreft de competities die zij in samenwerking met de KBVB en/of met de federaties erkend door de andere 
Gemeenschappen organiseert: zie artikel 112 van het reglement KBVB. 
 
2. De reglementaire, de uitvoerende en de sportieve, disciplinaire en rechtsprekende bevoegdheid zijn strikt gescheiden: 
 
21. De reglementaire bevoegdheid betreffende dit huishoudelijk reglement komt toe aan de Algemene Vergadering van Voetbal 
Vlaanderen. 
 
22. De uitvoerende bevoegdheid komt toe aan de Raad van Bestuur van Voetbal Vlaanderen. 
De Raad van Bestuur is voor zijn administratief, sportief en financieel beheer alleen verantwoording verschuldigd aan de 
Algemene Vergadering.  
 
23. De sportieve, disciplinaire en rechtsprekende bevoegdheid komt toe aan de algemene vergaderingen en de bondsinstanties, 
waaraan dergelijke bevoegdheid verleend werd. 
 
3. De Raad van Bestuur van Voetbal Vlaanderen heeft de bevoegdheid dit huishoudelijk reglement te interpreteren (Art. VV 32). 
 
 

Artikel VV 5 Voetbal Vlaanderen: zetel - maatschappelijk boekjaar 

 
1. De maatschappelijke zetel van Voetbal Vlaanderen is gevestigd in Brussel. De administratieve zetel kan gevestigd zijn in een 
andere plaats binnen het Vlaamse Gewest. 
 
2. Het maatschappelijk boekjaar van Voetbal Vlaanderen begint op 1 januari en eindigt op 31 december. 
Het sportseizoen begint op 1 juli en eindigt op 30 juni. 
 
. 
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HOOFDSTUK 2: SAMENSTELLING VAN VOETBAL VLAANDEREN 
 
 

Artikel VV 11 Voetbal Vlaanderen: samenstelling 

 
1. Voetbal Vlaanderen telt: 
 
- toegetreden leden, zijnde enerzijds toegetreden clubs, en anderzijds de leden van deze clubs, en leden die rechtstreeks 

aansluiten bij Voetbal VlaanderenV: zie artikel VV 12. 
- effectieve leden: zie artikel VV 13; 
 
2. Het lidmaatschap van Voetbal Vlaanderen als effectief of toegetreden lid houdt de erkenning en de naleving in van zowel de 
statuten als van het huishoudelijk reglement van Voetbal Vlaanderen. 
 
3. De clubs uit de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen en de clubs uit het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest die wensen toe te treden, zijn zowel lid van Voetbal Vlaanderen als van de KBVB. 
 
4. De toegetreden en effectieve leden zijn zowel lid van Voetbal Vlaanderen als van de KBVB. 
 
 

Artikel VV 12 Voetbal Vlaanderen: de toegetreden leden 

 
1. De clubs, verenigingen, verstandhoudingen en entiteiten die zich bij Voetbal Vlaanderen wensen aan te sluiten worden 
toegetreden clubs genoemd. 
 
11. Enkel clubs uit de provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant en clubs uit het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest die wensen aan te sluiten bij de provincie Vlaams-Brabant kunnen zich aansluiten bij Voetbal 
Vlaanderen. 
De 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 
 
12. Voetbalclubs, behorende tot een bedrijf, een administratie, een school of een andere groepering, evenals de groeperingen 
zelf, die hun eigen voetbalcompetities organiseren en die als dusdanig door de Raad van Bestuur aanvaard worden, kunnen als 
lid toetreden mits schriftelijke aanvraag, en aanvaarding door de Raad van Bestuur. 
 
13. Verenigingen, verstandhoudingen en entiteiten waarbinnen de toegetreden clubs zich groeperen om hun belangen te 
verdedigen, kunnen als lid toetreden mits schriftelijke aanvraag, en aanvaarding door de Raad van Bestuur. 
 
14. De Raad van Bestuur kan clubs, verenigingen, verstandhoudingen en entiteiten die willen toetreden en waarvan de statuten 
of het doel niet beantwoorden aan de doelstellingen van de vereniging weigeren. 
 
15. De toegetreden clubs, verenigingen, verstandhoudingen en entiteiten die hun verplichtingen tegenover de vereniging niet 
nakomen of die de statuten of het huishoudelijk reglement overtreden, kunnen uitgesloten worden door de Algemene 
Vergadering, op voorstel van de Raad van Bestuur, volgens de modaliteiten bepaald in de titels 3 en 19 van het reglement van 
de KBVB. 
 
16. De Raad van Bestuur kan in afwachting van de beslissing van de Algemene Vergadering de club, vereniging, 
verstandhouding of entiteit  schorsen voor alle sportactiviteiten, na deze de gelegenheid te hebben geboden haar verdediging 
voor te dragen. 
 
2. De leden van de toegetreden clubs, spelers of niet-spelers, zijn toegetreden leden.  
Zij worden lid van Voetbal Vlaanderen op voorwaarde dat zij voorgedragen zijn door een toegetreden club. De schorsing of 
uitsluiting van een toegetreden lid behoort tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur volgens de modaliteiten bepaald in de 
titels 5 en 19 van het reglement van de KBVB. 
 
3. Natuurlijke personen die geen lid zijn van een toegetreden club kunnen als lid toetreden mits schriftelijke aanvraag, en 
aanvaarding door de Raad van Bestuur. 
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4. Van de toegetreden clubs en leden kan door een beslissing van de Raad van Bestuur een jaarlijkse bijdrage gevraagd worden 
waarvan het bedrag door de Raad van Bestuur vastgesteld wordt. Zij kan niet meer bedragen dan 2.500,00 EUR. 
De toegetreden leden die hun bijdrage niet betalen zullen als ontslagnemend beschouwd worden. 
 
5. De voorwaarden tot toetreding van de effectieve en toegetreden leden, alsook de verhoudingen tussen Voetbal Vlaanderen en 
haar leden, worden bepaald in de titel 3 (de clubs) en titel 5 (de aangeslotenen) van het reglement van de KBVB. 
 

Artikel VV 13 Voetbal Vlaanderen: de effectieve leden 

 
1. Achtenveertig (48) 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.  
 
2. 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 1ste klasse amateurs 

 Vlaamse clubs 2de klasse amateurs: vier leden, aangeduid door de clubs van 2de klasse amateurs VV 

 Vlaamse clubs 3de klasse amateurs: vier leden, aangeduid door de clubs van 3de klasse amateurs VV 

 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 Vlaams Brabant: 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: twee leden, aangeduid door…………………………. 

 

- Voor het minivoetbal: drie leden, aangeduid door………………………… 

 
3. De effectieve leden moeten: 
 
- minstens achttien jaar oud zijn; 
- aangewezen zijn door hun club, hun entiteit of hun provincie; 
- De leden die de provinciale veldvoetbalclubs vertegenwoordigen moeten toegewezen zijn aan een club van een provinciale 

afdeling. 
- sinds minstens één jaar toegewezen zijn aan hun club; 
- de enige afgevaardigde zijn van hun club; 
- niet geschorst zijn. 
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4. De hoedanigheid van effectief lid wordt voldoende bewezen door de neerlegging van de ledenlijst op het maatschappelijk 
adres van Voetbal Vlaanderen. 
 
5. Van de effectieve leden kan door een beslissing van de Raad van Bestuur een jaarlijkse bijdrage gevraagd worden waarvan 
het bedrag door de Raad van Bestuur vastgesteld wordt. Zij kan niet meer bedragen dan 2.500,00 EUR. 
 
6. Een effectief lid kan te allen tijde ontslag nemen uit de vereniging door een aangetekende brief te sturen naar de Raad van 
Bestuur.  
 
Een effectief lid kan slechts worden uitgesloten door de Algemene Vergadering op voordracht van de Raad van Bestuur en met 
een tweederde meerderheid van de aanwezige of de vertegenwoordigde stemmen in de Algemene Vergadering. 
 

 
HOOFDSTUK 3: VERTEGENWOORDIGING – PUBLICATIE BERICHTEN 
 
 

Artikel VV 16 Voetbal Vlaanderen: nationale en Internationale 

vertegenwoordiging ● FIFA 

 
1. Voetbal Vlaanderen is de Vlaamse vleugel binnen de KBVB. 
De KBVB, als lid van de Internationale Voetbalbond (FIFA), wordt door alle buitenlandse bonden erkend als enige bond die in 
België de voetbalsport vertegenwoordigt. 
 
2. Als Vlaamse vleugel binnen de KBVB, verbinden Voetbal Vlaanderen en zijn organen, onder voorbehoud van de algemene 
rechtsprincipes, van de bepalingen van openbare orde en van de nationale, regionale en communautaire wetgeving ter zake, 
zich ertoe de statuten, reglementen, richtlijnen en beslissingen van de KBVB, van de FIFA en de UEFA na te leven. Elke 
bepaling van dit huishoudelijk reglement dat 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. 
 
 

Artikel VV 17 Voetbal Vlaanderen: externe betrekkingen ● Vertegenwoordiging 

 
1. Alle nationale en internationale betrekkingen van Voetbal Vlaanderen, van welke aard ook, behoren tot de bevoegdheid van 
de Raad van Bestuur.  
 
Desgevallend worden zij geregeld door overeenkomsten, die goedgekeurd moeten worden door de Algemene Vergadering. 
 
2. Op alle officiële of sportieve manifestaties waarop zij zowel in het binnenland als in het buitenland aanwezig is, wordt Voetbal 
Vlaanderen vertegenwoordigd door haar voorzitter of zijn afgevaardigde, en desgevallend door de Secretaris-generaal. 
 
 

Artikel VV 18 Publicatie officiële berichten - Bondsblad 

 
1. Alle officiële berichten van Voetbal Vlaanderen worden, onder de rubriek “ Officiële berichten”, gepubliceerd op de website 
van Voetbal Vlaanderen. Dit wordt verder bondsblad VV genoemd. Deze publicatie gebeurt uitsluitend op internet. 
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2. Wat betreft de datum van publicatie, als referentiepunt voor een aantal procedurehandelingen, geldt de datum van de 
woensdag van de week waarin het bericht op internet gepubliceerd wordt, ongeacht of dit al dan niet een werkdag is. 
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HOOFDSTUK 4: DE FINANCIËN VAN VOETBAL VLAANDEREN ● 
VERZEKERINGEN 

 
 

Artikel VV 21 Begroting van Voetbal Vlaanderen ● Jaarrekeningen 

 
1. Voor elk boekjaar worden de ramingen van de jaarlijkse inkomsten en uitgaven door de Raad van Bestuur van Voetbal 
Vlaanderen opgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering. 
 
2. De jaarlijkse rekeningen worden opgemaakt per 31 december en ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering. 
 
 

Artikel VV 22 Verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur en van het  

Dagelijks Bestuur 

 
1. Voetbal Vlaanderen kan enkel door een beslissing van de Raad van Bestuur financieel gebonden worden. 
 
2. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het financieel beheer tegenover de Algemene Vergadering. 
 
3. Het Dagelijks Bestuur mag geen uitgaven verrichten, die niet in de begroting voorzien zijn, zonder vooraf de Raad van 
Bestuur te raadplegen. 
 
Dergelijke uitgaven mogen echter 6.200,00 EUR niet te boven gaan, behalve wanneer ze voortvloeien uit wettelijke, sociale of 
contractuele verplichtingen. 
 

4. De handtekeningbevoegdheid voor wat betreft financiële transacties wordt als volgt bepaald:  
 

- boven de 2.500,00 EUR: voorzitter samen met penningmeester of secretaris-generaal 
- beneden de 2.500,00 EUR: voorzitter of penningmeester of secretaris-generaal 

 
 

Artikel VV 23 Diverse verzekeringen 

 
In uitvoering van art. 5 van het decreet van 13 juli 2001, zal Voetbal Vlaanderen: 
 

1. de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de federatie, haar bestuurders, haar personeel en haar aangestelden, 
bedoeld in de artikelen 1382 tot en met 1386 van het Burgerlijk Wetboek, door een verzekering laten dekken; 

 
2. ter bescherming van haar aangesloten leden verzekeringspolissen afsluiten die voldoen aan de door de Vlaamse 

regering bepaalde minimumvoorwaarden; 
 

3. ter bescherming van niet-leden bij sportpromotionele acties aparte verzekeringspolissen afsluiten die voldoen aan de 
door de Vlaamse regering bepaalde minimumvoorwaarden. 
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DEEL 2 
DE REGLEMENTAIRE BEPALINGEN 

 

 
HOOFDSTUK 1: TOEPASSELIJKE REGLEMENTERING 

 

Artikel VV 26 Opdeling van de reglementaire bepalingen 

 
1. De reglementaire bepalingen van Voetbal Vlaanderen zijn als volgt opgebouwd: 
 
11. De statuten van de vzw Voetbal Vlaanderen 
12. Het huishoudelijk reglement van Voetbal Vlaanderen 
13. Het reglement van de KBVB, zowel het algemeen reglement als de specifieke reglementeringen voor een bepaalde sporttak 
14. De bijlagen aan het reglement van de KBVB 
 
2. De statuten, en het huishoudelijk reglement worden gepubliceerd op de website van Voetbal Vlaanderen. 

  
  

Artikel VV 27  Reglementaire bepalingen: verbintenis tot naleving - omvang van 

 de bevoegdheden 

 
11. Voetbal Vlaanderen beschikt, conform de reglementaire bepalingen, over de volheid van bevoegdheid in sportieve, 
reglementaire, disciplinaire, administratieve en jurisdictionele aangelegenheden. 
 
12. De leden van Voetbal Vlaanderen, die krachtens art. VV 11 tevens lid zijn van de KBVB: 
 
121. Aanvaarden deze bevoegdheid; 
 
122. Dienen deze reglementaire bepalingen na te leven. Zij worden geacht de reglementaire bepalingen te kennen, alsook de 
interpretatieve beslissingen die deze aanvullen en in de bondsbladen van KBVB of Voetbal Vlaanderen gepubliceerd worden. 
 
13. Het reglement en de bijlagen aan het reglement van de KBVB gelden dus onverkort ook voor Voetbal Vlaanderen. 
 
14. De clubs verbinden zich ertoe elk geschil met Voetbal Vlaanderen, na de uitputting van de interne middelen voor zover deze 
in huidige reglementaire bepalingen zijn voorzien, voor te leggen aan een scheidsrechterscollege dat zal vergaderen en 
uitspraak doen conform de ter zake geldende bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek. 
 
 

Artikel VV 28 Specifieke reglementering betreffende de bevordering van de 

algemene sportbeoefening 

 
1. De statuten en het huishoudelijk reglement van Voetbal Vlaanderen, en het reglement van de KBVB naar het welke wordt 
verwezen, houden geen bepalingen in waardoor de bevordering van de algemene sportbeoefening door de bevolking verhinderd 
wordt. 
 
2. De statuten en het huishoudelijk reglement van Voetbal Vlaanderen, en het reglement van de KBVB, naar het welke verwezen 
wordt, zijn dan ook in overeenstemming met: 
 
21. het decreet van 24.07.1996 betreffende de niet-professionele sportbeoefenaar (art. 522 reglement KBVB) 
22. het decreet van 13.07.2007 betreffende de medisch verantwoorde sportbeoefening (art.2001 reglement KBVB) 
23. de principes en de regels van de democratie (art. 102, 128, 231 en 307 reglement KBVB) 
24. het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens (art. 1736 tot 1743 reglement KBVB) 
25. het Internationaal Verdrag betreffende de Rechten van het Kind 
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Artikel VV 29  Specifieke reglementering betreffende de bestrijding van de 

mensenhandel – Deontologische code  
 
1. Voetbal Vlaanderen schikt zich naar artikel 5, 7° van het decreet van 13/07/2001, dat de sportfederaties oplegt alle 
maatregelen te nemen om de mensenhandel binnen de sportfederatie en de bij haar aangesloten clubs tegen te gaan door een 
correcte toepassing van de bestaande wetgeving, en sanctionerend op te treden op basis van een deontologische code ter 
bestrijding van de mensenhandel. 
 
Hoewel hiertoe alle maatregelen zijn genomen in de reglementering: 
 

- Art. 513: Aansluiting van staatlozen en buitenlanders 
- Art. 921: Transfer van spelers komende uit het buitenland 
- Art. 1421: Identificatie van spelers: de verplichte spelerslicentie 

 
en hierin ook de tuchtstraffen zijn opgenomen waaraan overtredende clubs en leden zich blootstellen, wenst Voetbal 
Vlaanderen deze principes te bevestigen in de navolgende deontologische code. 
 
2. Deontologische code van Voetbal Vlaanderen 
 
21. Gewettigd verblijf 
 
Vooraleer Voetbal Vlaanderen het lidmaatschap toekent of een licentie uitreikt, dient de sportbeoefenaar / de club aan te tonen 
dat de sportbeoefenaar wettig verblijft op het Belgische grondgebied, dat  wordt bewezen door een geldig document uitgaande 
van de bevoegde overheid. 
 

22. Mensenhandel 

 

Voetbal Vlaanderen en de bij haar aangesloten clubs verbinden er zich toe de wetgeving op de bestrijding van de 
mensenhandel na te leven en te doen naleven. 

Het betreft: 

- de Wet van 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de kinderpornografie, 

B.S., 25 april 1995 

- en alle later volgende wetgeving die deze materie regelt. 

 

Degene die rechtstreeks of via een tussenpersoon ertoe bijdraagt dat een vreemdeling België binnenkomt of er verblijft, en 

wanneer hij daarbij:  

- ten opzichte van de vreemdeling direct of indirect gebruik maakt van listige kunstgrepen, geweld, bedreigingen of 

enige andere vorm van dwang 

- of misbruik maakt van de bijzonder kwetsbare positie waarin de vreemdeling verkeert  

wordt gestraft met een gevangenisstraf of een boete conform de Wet op de bestrijding van de mensenhandel.” 

 

23. Tewerkstelling: sporters met een arbeidsovereenkomst 
 
231. Voetbal Vlaanderen en de bij haar aangesloten clubs verbinden er zich toe de wetgeving op de tewerkstelling van 
buitenlandse werknemers na te leven en te doen naleven (o.a. arbeidsvergunning, arbeidskaart). 
 
Het betreft: 

- de Wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, B.S., 21 mei 1999 

- het Koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling 

van buitenlandse werknemers, B.S., 26 juni 1999 

- het Koninklijk Besluit van 3 december 2001 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering 

van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, B.S., 20 december 2001 

- en alle later volgende wetgeving die deze materie regelt 

 
 
 
232. Voetbal Vlaanderen en de bij haar aangesloten clubs verbinden er zich toe de wetgeving op de arbeidsbemiddeling na te 
leven en te doen naleven. 
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Het betreft: 

- het Decreet van 13 april 1999 met betrekking tot de private arbeidsbemiddeling in het Vlaamse Gewest, B.S., 5 juni 

1999 

- het Besluit van de Vlaamse regering van 8 juni 2000 tot uitvoering van het decreet van 13 april 1999 met betrekking tot 

de private arbeidsbemiddeling in het Vlaamse Gewest, B.S., 11 juli 2000 

- en alle later volgende wetgeving die deze materie regelt. 

 

 

HOOFDSTUK 2: WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN OF AAN HET 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

 
 

Artikel VV 31 Voorstellen tot wijziging van de statuten of van het 

huishoudelijk reglement  
 
1. De voorstellen tot wijziging van de statuten of het huishoudelijk reglement moeten, samen met de memorie van toelichting, 
uiterlijk op 30 april naar de Secretaris-generaal gestuurd worden. 
Elk laattijdig ingediend voorstel wordt onontvankelijk verklaard, tenzij de Raad van Bestuur het voor zijn rekening neemt.  
 
2. Diegene die uitgaan van de Raad van Bestuur moeten echter ten laatste op de datum van de publicatie van de agenda van de 
algemene vergadering in het bondsblad VV ter kennis van de clubs gebracht worden. 
 
 

Artikel VV 32 Interpretatie van de statuten of van het huishoudelijk 

reglement 
 
1. Alle in de statuten of in het huishoudelijk reglement niet voorziene gevallen, alsook elke onduidelijke bepaling worden onder 
de vorm van interpretatieve beslissing door de Raad van Bestuur beslecht indien de noodzaak daartoe bestaat en de 
hoogdringendheid vaststaat. 
Deze beslissing is onmiddellijk van toepassing en geldig voor het lopende seizoen en wordt binnen de veertien kalenderdagen in 
het bondsblad VVV gepubliceerd. 
 
2. Zolang een procedure hangende is bij een bondsinstantie, mag de Raad van Bestuur geen interpretatieve beslissing nemen 
slaande op de zaak. 
 
3. Derdenverzet door elke belanghebbende club tegen een interpretatieve beslissing die de rechten van de club schaadt is 
mogelijk binnen de acht kalenderdagen na publicatie in het bondsblad VVV. 
Het derdenverzet wordt gedaan door middel van een aangetekend schrijven gericht aan de Secretaris-generaal waarin de club 
haar belangen uiteenzet en haar andersluidende interpretatie motiveert. 
Het derdenverzet wordt behandeld door de Raad van Bestuur dat de verzetdoende club in zijn eerstvolgende nuttige 
vergadering hoort en binnen de 15 werkdagen na de sluiting van de debatten uitspraak doet in eerste en laatste aanleg. 
 
4. Opdat deze interpretatie nog van kracht zou zijn na het lopende maatschappelijk boekjaar, moet de Algemene Vergadering 
zich uitspreken over de wijzigingen die voortvloeien uit de voormelde interpretatieve beslissingen. 
 
5. Indien de Algemene Vergadering een interpretatieve beslissing van de Raad van Bestuur verwerpt, dient deze laatste, 
wanneer het een nieuwe beslissing wenst te nemen in dezelfde, identieke of gelijkaardige zaak zich te schikken naar het 
standpunt van de Algemene Vergadering.  
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DEEL 3 
DE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN VOETBAL 

VLAANDEREN 

 
HOOFDSTUK 1: DE ALGEMENE VERGADERING 

 
 

Artikel VV 36 Definitie ● Leiding ● Bevoegdheden ● Plaats ● Datum ● 

Buitengewone algemene vergadering 

 
1. De algemene vergadering: 
 
- is soeverein. Haar beslissingen zijn definitief en zonder verhaal; 
- is als enige bevoegd om over feiten te oordelen die zich tijdens de Algemene Vergadering voordoen; 
 
2. De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van de Raad van Bestuur of, indien hij belet is, door een 
ondervoorzitter en bij hun afwezigheid door de langst zetelende aanwezige bestuurder. 
 
3. De algemene vergadering wordt driemaal per jaar bijeengeroepen : een eerste maal in het eerste trimester (o.m. voor het 
goedkeuren van de rekeningen), een tweede maal in de loop van de maand juni (o.m. voor benoemingen en afzettingen) en een 
derde maal in de loop van het laatste trimester (o.m. voor het goedkeuren van de begroting van volgend jaar).  
 
4. 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. 
 
 

Artikel VV 37 Uitnodiging - Agenda 

 
1. Alle effectieve leden worden per fax of per e-mail uitgenodigd op de Algemene Vergadering, minimum tien dagen voor het 
tijdstip waarop de Algemene Vergadering zal plaatsvinden. De uitnodiging gaat uit in naam van de voorzitter en de secretaris-
generaal.  
Ze vermeldt dag, plaats en uur. 
 
2. De oproeping bevat de agenda, die wordt vastgelegd door de Raad van Bestuur.  Aan de agenda wordt elk punt dat door 
minstens twee bestuurders of minstens 1/20ste  van de effectieve leden aangebracht werd, toegevoegd.  
 
3. De agenda omvat minstens volgende punten: 
 
- de wijziging van de statuten en van het huishoudelijk reglement; 
- de benoeming en afzetting van de bestuurders en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een  bezoldiging wordt toegekend, 
- de benoeming en afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt 
toegekend, 
 - de goedkeuring van de begroting en van de rekeningen, 
- de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen, 
- de uitsluiting van een lid, 
- alle gevallen waarin de statuten dat vereisen. 
 
4. De Raad van Bestuur mag de agenda aanvullen door er elk punt op te plaatsen dat naar zijn oordeel onder de bevoegdheid 
van de Algemene Vergadering valt. 
 
 

Artikel VV 38 Samenstelling 

 
1. De algemene vergadering bestaat uit de bij artikel VV13 bedoelde effectieve 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. 
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De door de Raad van Bestuur benoemde adviseurs en personeelsleden kunnen worden uitgenodigd om de algemene 
vergadering bij te wonen met adviserende stem.  
 
2. De lijst van de effectieve leden met de aanduiding van de identiteit van de delegatieleider moet aan de Secretaris-generaal 
worden overgemaakt minstens drie weken voor de algemene vergadering. 
 
3. De effectieve leden mogen de terugbetaling vragen van hun verplaatsingskosten (zie Art. 32 reglement KBVB). 
 

Artikel VV 39 De delegatieleiders ● Leden van  bondsinstanties 

 
1. De delegatieleider is verantwoordelijk voor: 
 
- het naleven van het reglement i.v.m. de kwalificatie van zijn leden; 
- het verdelen onder de leden van zijn groep van de stemkaarten en van de stembrieven, die hem één uur vóór de aanvang 

der zitting ter beschikking worden gesteld; 
- het overhandigen van de lijst der leden aan de aangestelden van de administratie, die zich aan de ingang van de zaal 

bevinden; 
- het eventueel ambtshalve aanstellen van een woordvoerder die gelast is met het uiteenzetten van het standpunt, zelfs dit 

van een minderheid, van zijn entiteit of van zijn provincie. 
 
Hij stemt in naam van zijn entiteit of zijn provincie. 
 
2. De administratie verifieert, onder de verantwoordelijkheid van de Secretaris-generaal, de volmachten van de afgevaardigden 
en het aantal stemmen, waarop ieder van de vertegenwoordigde clubs recht heeft. 
 
3. De leden van de bondsinstanties die niet als effectief lid aangesteld werden, mogen de algemene vergaderingen bijwonen 
maar niet deelnemen aan de debatten of stemmingen. 
 
Een lid van een bondsinstantie dat als effectief lid aangesteld werd, mag geen interpellatie voordragen. 
 
 

Artikel VV 40 Stemverdeling ● Volmachten 

 
1.  Elk lid heeft één stem. 
 
2. 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  
 
 

Artikel VV 41 Quorum ● Stemmingen ● Vereiste meerderheid ● 

 Blokkeringsminderheid 

(131) 
 
1. De beraadslagingen kunnen slechts geschieden wanneer de helft van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd is.  
 
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. 

2. De stemming heeft plaats bij naamafroeping. Zij zal geheim zijn wanneer het persoonlijke aangelegenheden betreft of op 
aanvraag van een lid van de vergadering. 

 
3. Behoudens bijzondere bepalingen, worden de beslissingen genomen bij volstrekte meerderheid der geldige stemmen. Om die 
te bepalen worden de blanco en ongeldige stembrieven van het aantal uitgebrachte stemmen afgetrokken. Bij staking van 
stemmen is het voorstel verworpen. 
 
4. Betreffende: 

- een wijziging van de statuten 
- de schrapping van clubs 
- een wijziging van het doel van de vereniging 
- de vrijwillige vereffening van de vereniging 
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kan de Algemene Vergadering alleen op geldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk zijn 
vermeld in de oproeping en wanneer ten minste twee derde van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 
 
Een wijziging van de statuten kan alleen worden aangenomen of een schrapping worden uitgesproken met een meerderheid van 
twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. 
 
Wanneer de wijziging evenwel betrekking heeft op het doel of op de doeleinden waarvoor de vereniging is opgericht, of voor de 
vrijwillige vereffening, is een  meerderheid van vier vijfde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden vereist  
 
Ingeval op de eerste vergadering minder dan twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een tweede 
vergadering worden bijeengeroepen, die geldig kan beraadslagen en besluiten met dezelfde meerderheden ongeacht het aantal 
aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag niet binnen vijftien dagen volgend op de eerste 
vergadering worden gehouden. 
 
5. Voor de materies die specifiek het profvoetbal aanbelangen (onder meer kaderopleidingen elite jeugdtrainers, subsidiëring 
nationale jeugdploegen en werking topsportscholen) zal haar vertegenwoordiging binnen de decretaal verplichte 
topsportcommissie van Voetbal Vlaanderen de noodzakelijke inspraak krijgen waardoor een optimale detectie en opleiding van 
de talentvolle jeugdspelers van de Vlaamse clubs van het profvoetbal gewaarborgd wordt 
 
 

Artikel VV 42 Interpellaties ● Verdediging standpunten 

 
1. Alleen een effectief lid kan interpelleren in de Algemene Vergadering. 
Het lid dat wenst te interpelleren mag zich hiervoor laten bijstaan. De aanwezigheid van deze persoon is beperkt tot de tijd van 
de interpellatie en de stemming daarover. 
 
2. De interpellaties moeten niet op de agenda vermeld staan.  
Om ontvankelijk te zijn moeten zij echter minstens tien kalenderdagen vóór de Algemene Vergadering aan de Raad van Bestuur 
betekend worden, samen met een memorie van toelichting waarin de gewraakte feiten duidelijk worden uiteengezet. 
De Raad van Bestuur blijft vrij een interpellatie, die niet in de juiste vorm en binnen de gestelde termijn werd ingediend, t e 
aanvaarden. 
 
3. De interpellaties mogen geen betrekking hebben op geschillen die bij de bondsinstanties hangende zijn, noch voorgedragen 
worden voor zaken die niet voorafgaandelijk de onderscheidene rechtsinstanties hebben uitgeput. 
 
4. De leden van de bondsinstanties die over de zaak uitspraak hebben gedaan, mogen in de debatten niet tussenbeide komen. 
 
5. De Algemene Vergadering kan, tot besluit van een interpellatie, de beslissing van de Raad van Bestuur goed- of afkeuren, 
doch heeft niet het recht een beslissing van de Raad van Bestuur te verbreken, noch als beroepsinstantie een zaak te 
onderzoeken, die al door een bondsinstantie werd beslecht. 
 
6. Het standpunt van een entiteit of van een provincie, zelfs dit van een minderheid, mag in de Algemene Vergadering 
uiteengezet worden. De betrokken entiteit of provincie moet daartoe voorafgaandelijk de nodige schikkingen treffen. 
 

Artikel VV 43 Verslagen ● Inwerkingtreding van de beslissingen 

1. Van elke Algemene Vergadering worden verslagen opgemaakt, die ondertekend worden door de leden van het dagelijks 
bestuur en de aanwezige leden die daartoe de wens uitdrukken. Ze worden opgenomen in een daartoe bestemd register dat 
bewaard wordt op de zetel van Voetbal Vlaanderen.  

2. De verslagen van de algemene vergaderingen worden gepubliceerd in het bondsblad VV binnen de twee daaropvolgende 
maanden. De beslissingen genomen door de Algemene Vergadering worden alzo verondersteld gekend te zijn door de clubs.  
 
3. De beslissingen worden van kracht zeven dagen na de publicatie van het verslag, tenzij er een andere datum werd beslist. 
 
4. De beslissingen met betrekking tot schrapping van clubs treden in werking tesamen met de inwerkingtreding van de 
schrapping bij de KBVB. 
 
5. Elk verzoek tot rechtzetting moet, op straffe van verval, binnen de veertien kalenderdagen na de publicatie van het verslag 
aan de secretaris-generaal gericht worden per aangetekend schrijven. 
In geval van betwisting, wordt het geschil aan de daaropvolgende Algemene Vergadering voorgelegd. 
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HOOFDSTUK 2: DE PROVINCIALE ALGEMENE VERGADERINGEN 

 
 
De Algemene Vergadering van Voetbal Vlaanderen in de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en 
in de sportieve provincie Brabant vallen samen en hebben dezelfde werkingsregels als de provinciale Algemene Vergaderingen 
van de KBVB in deze provincies: zie artikels 136 tot en met 141 van het reglement KBVB. 
  



18 

 

Huishoudelijk reglement Voetbal Vlaanderen- Voorbereidende versie GTI 

DEEL 4 
DE RAAD VAN BESTUUR VAN VOETBAL VLAANDEREN 

 
 

HOOFDSTUK 1: SAMENSTELLING- WERKING - BEVOEGDHEDEN 
 

Artikel VV 46 De Raad van Bestuur van Voetbal Vlaanderen: samenstelling  

 

1. Voetbal Vlaanderen wordt bestuurd door een Raad van Bestuur. 

 

Het aantal mandaten bedraagt minstens veertien en ten hoogste twintig. Zij worden benoemd door de Algemene Vergadering en 
zijn ten allen tijde door deze afzetbaar. 

2. De Raad van Bestuur van Voetbal Vlaanderen  bestaat uit vertegenwoordigers van: 

- Voor het competitieve veldvoetbal: tien leden 

 Vlaamse clubs van het profvoetbal: één lid, voorgedragen door de Vlaamse clubs van het profvoetbal 

 Vlaamse clubs 1ste klasse amateurs: één lid voorgedragen door de Vlaamse clubs van de 1ste klasse amateurs 

 Clubs 2de klasse amateurs VV: één lid voorgedragen door de Vlaamse clubs van de 2de  klasse amateurs VV 

 Clubs 3de klasse amateurs VV: één lid voorgedragen door de Vlaamse clubs van de 3de  klasse amateurs VV 

 Provinciale afdelingen: zes leden, te weten één lid per Vlaamse provincie en een tweede lid behorend tot de 
Vlaamse provincie met de grootste sportactiviteit. Deze leden worden aangeduid door de clubs van de provincie, 
verzameld in hun provinciale verstandhouding (eventueel de provinciale verstandhouding van lagere afdelingen), 
handelend conform haar statuten en/of gebruiken.  

- Voor het vrouwenvoetbal: één lid voorgedragen door de Vlaamse clubs van het vrouwenvoetbal 
- Voor het zaalvoetbal/futsal: één lid, voorgedragen door de Vlaamse clubs van het zaalvoetbal/Futsal 
- Voor het recreatieve veldvoetbal en het minivoetbal: twee leden (één van elk van de toetredende federaties) 

De leden van de Raad van Bestuur mogen effectieve leden van Voetbal Vlaanderen zijn. 

Deze leden zijn, indien relevant, ook de leden die hun entiteit of provincie vertegenwoordigen in het Uitvoerend Comité van de 
koepelorganisatie KBVB. 

3. De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, die tevens voorzitter is van de vereniging, en twee 
ondervoorzitters. 

4. De Raad van Bestuur zal 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. 

5. De sporttechnische coördinator woont ambtshalve, met raadgevende stem, de vergaderingen van de Raad van Bestuur bij. 

6. De voorzitter van de Vlaamse Studiecommissie mag de vergaderingen van de Raad van Bestuur bijwonen met adviesrecht. 

7. De Raad van Bestuur kan ook adviseurs benoemen en voor bepaalde taken aan personen buiten de Raad opdrachten geven. 
Zij hebben echter geen stemrecht in de Raad van Bestuur/ Dagelijks bestuur 

8. De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit, tenzij de Algemene Vergadering anders zou bepalen.  

Artikel VV 47 De Raad van Bestuur van Voetbal Vlaanderen: werking 

 
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.  
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2. De voorzitter of de secretaris-generaal roept de Raad van Bestuur per fax, per e-mail of door een bericht in het Bondsblad VV 
samen.  
 
De oproeping moet minstens 5 dagen, dag van verzending en dag van de vergadering inbegrepen, voor de vergadering te 
gebeuren. De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden gehouden op de zetel van Voetbal Vlaanderen, of uitzonderlijk 
op een andere door de Raad van Bestuur bepaalde plaats. 

3. De voorzitter zit de vergadering voor. In geval van afwezigheid wordt de vergadering geldig voorgezeten, in volgorde van 
aanwezigheid door de 1ste ondervoorzitter, door de 2de ondervoorzitter, of de in leeftijd oudste aanwezige bestuurder.  

4. De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de gewone meerderheid van de 
bestuurders aanwezig is op de vergadering. Een bestuurder kan volmacht verlenen aan een andere bestuurder, die, naast zijn 
opdracht slechts één volmacht mag dragen. 
 
5 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.  
 
6. Ieder lid van de Raad van Bestuur heeft één stem.  

7. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuurders. Bij staking van 
stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit doorslaggevend. 

8. Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter (of zijn vervanger) en door de 
secretaris-generaal (of de verslaggever) en worden opgenomen in een daartoe bestemd register.                                                       
Aan al de leden van de Raad van Bestuur wordt binnen de 14 kalenderdagen na de vergadering een afschrift van de notulen 
toegestuurd per brief, fax of e-mail. De uittreksels die moeten worden overgelegd en al de andere akten, worden geldig 
ondertekend door de voorzitter en de secretaris-generaal. 

9. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vereniging dat vereisen, kunnen de 
besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Daartoe is vereist dat 
er vooraf een unaniem akkoord is onder de bestuurders om tot schriftelijke besluitvorming over te gaan. Schriftelijke 
besluitvorming veronderstelt in elk geval dat er een beraadslaging plaatsvond zoals, niet limitatief, per e-mail, video- of 
telefoonconferentie. 

Artikel VV 48 De Raad van Bestuur van Voetbal Vlaanderen: bevoegdheden 

 
1. De Raad van Bestuur is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van deze die door de wet of de statuten 
uitdrukkelijk aan de Algemene Vergadering zijn voorbehouden.  
 
2. De Raad van Bestuur kan alle daden van beschikking stellen, met inbegrip van het vervreemden, zelfs om niet, van roerende 
of onroerende goederen, het hypothekeren, het lenen en uitlenen, het uitvoeren van alle handels- en bankverrichtingen, het 
opheffen van hypotheken, …  

3. Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders 
de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs niet 
nadat ze openbaar zijn gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken bestuurder in het 
gedrang. 

4. De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vereniging in alle handelingen in en buiten rechte. Ten aanzien van 
derden is de vereniging slechts geldig verbonden door de gezamenlijke handtekening van de voorzitter en een andere 
bestuurder. Bestuurders die namens de Raad van Bestuur optreden, zijn ten aanzien van derden niet tot verantwoording 
verplicht van enig besluit of van enige machtiging. 

5. De bevoegdheid om de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen kan door de Raad van Bestuur bij eenvoudig 
besluit worden opgedragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder, die, desgevallend, gezamenlijk optreden. De 
bevoegdheid van de bovengenoemde perso(o)n(en) wordt precies afgebakend door de Raad van Bestuur, die eveneens de duur 
van het mandaat bepaalt. Het mandaat kan te allen tijde met onmiddellijk ingang door de Raad van Bestuur worden ingetrokken. 
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6. 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. 
 
7. Voetbal Vlaanderen 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. 
 
 

Artikel VV 49 Onvolledige Raad van Bestuur 

 
1. Indien tijdens het boekjaar de Raad van Bestuur het voorgeschreven aantal leden niet meer telt, kan de Raad van Bestuur 
een lid benoemen voor elke openstaande plaats.  Het benoemde lid beëindigt het mandaat van zijn voorganger. 
 
2. De Raad van Bestuur kan slechts die personen benoemen die voorgesteld worden door de provincie of door de entiteit die op 
het mandaat recht heeft, volgens de gebruiken in acht genomen door de provincie of entiteit. 
 
3. De Raad van Bestuur moet aan de eerstvolgende algemene vergadering, de gedane benoemingen ter bekrachtiging 
voorleggen. 
 
4. Wanneer een kandidatuur voor de Raad van Bestuur niet werd weerhouden, mag de afgewezen kandidaat niet benoemd 
worden voor een opengebleven plaats. 

 
 

HOOFDSTUK 2: HET MANDAAT VAN LID VAN DE RAAD VAN 
BESTUUR 

 
 

Artikel VV 51 Voorwaarden om een mandaat uit te oefenen 

 
1. Om een mandaat uit te oefenen in de Raad van Bestuur of in het Dagelijks Bestuur moet men: 
- minstens 18 jaar oud zijn; 
-     Belg zijn en van de Nederlandse taalrol 

-  burgerlijke en politieke rechten genieten; 
- sedert minstens één jaar toegewezen zijn aan een effectieve club van Voetbal Vlaanderen; 
- sinds minstens één jaar aangesloten zijn bij Voetbal Vlaanderen/KBVB, wanneer het niet-toegewezen aangeslotenen betreft 

die voorgedragen worden door een entiteit van hogere afdelingen. 
 
2. Elk mandaat in een bondsinstantie eindigt van rechtswege na afloop van het seizoen waarin het betrokken lid de leeftijd van 
75 jaar bereikt. 
 
3. Het lid van een bondsinstantie dat een sanctie oploopt kan door de algemene vergadering ambtshalve uit zijn functie 
ontheven worden. 
 
 

Artikel VV 52 Onverenigbaarheden ● Verbodsbepalingen 

 
1. Leden van de Raad van Bestuur mogen: 
 
- noch bezoldigde trainer, noch speler, noch scheidsrechter, noch personeelslid van Voetbal Vlaanderen zijn; 
- niet toegewezen zijn aan dezelfde club als een ander lid van de Raad van Bestuur; 
- niet het voorwerp zijn van een sanctie, uitgesproken door een bondsinstantie. 
 
2. Het is de leden van de Raad van Bestuur verboden: 
 
- officiële functies op het terrein uit te oefenen; 
- zonder afbreuk te doen aan de bepalingen betreffende bijstand en vertegenwoordiging van de partijen, voor een 

bondsinstantie te verschijnen, behalve indien zij in de zaak betrokken zijn; 
- als bemiddelaar commissielonen te ontvangen op de door Voetbal Vlaanderen onderschreven verzekeringen; 
- te interpelleren in de Algemene Vergadering. 
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Artikel VV 53 Het mandaat en de verkiezing als lid van de Raad van Bestuur   
 

1. Het aflopen van de mandaten en de verkiesbaarheidvoorwaarden hiervoor worden uiterlijk op 15 maart in het bondsblad VV 
gepubliceerd. 
 
2. Elk uittredend lid is herkiesbaar en zijn kandidatuur wordt ambtshalve opnieuw voorgedragen. 
 
Indien de club van een uittredend lid, zich uiterlijk op 15 maart verzet tegen de kandidatuur, blijft het lid herkiesbaar en kan het 
een overgang bekomen naar een andere club. 
 
3. Elke nieuwe kandidatuur als lid van de Raad van Bestuur moet ingediend worden ofwel: 
 
- door de club van toewijzing; 
- door een entiteit van de nationale afdelingen, indien het een niet-toegewezen aangeslotene betreft. 
 
Zij moet, op straffe van verval, uiterlijk op 31 maart (datum van de poststempel) ingediend worden, en op straffe van 
onontvankelijkheid, onder aangetekende omslag naar de Secretaris-generaal gestuurd worden. 
 
4. De binnengekomen kandidaturen worden op de afsluitdatum overgemaakt aan de entiteit of Provinciale Verstandhouding 
(desgevallend Provinciale Verstandhouding van Lagere afdelingsclubs) aan wie het mandaat toekomt. 
Handelend conform haar statuten, bepaalt deze welke kandidaat/kandidaten zij steunt, en meldt dit aan de Secretaris-generaal 
vóór 15 mei. 
 
5. De lijst van de binnengekomen kandidaturen en de uittredende en herkiesbare leden wordt vóór 1 juni gepubliceerd in het 
bondsblad VV. Deze lijst vermeldt de identiteit van de leden die gesteund worden door hun entiteit of Provinciale 
Verstandhouding (desgevallend Provinciale Verstandhouding van Lagere afdelingsclubs). 
 
6. Indien een provincie of een entiteit die recht heeft op een of meerdere vertegenwoordigers, met een meerderheid de 
kandidatuur van haar vertegenwoordiger(s) steunt, kan (kunnen) deze niet door de Algemene Vergadering verworpen worden. 
 
7. De duur van het mandaat van een lid van de Raad van Bestuur bedraagt vier seizoenen. Om de twee seizoenen, in de onpare 
jaren,  is de helft van de bestuurders, volgens een rangorde opgemaakt door de Raad van Bestuur, uittredend. 
 
Iedere bestuurder kan te allen tijde ontslag nemen, hij doet dit schriftelijk bij de Raad van Bestuur. 
 

8. De bestuurders worden geacht ontslagnemend te zijn wanneer: 
o zij geen lid meer zijn van de club die deel uitmaakt van de entiteit die zij vertegenwoordigen; 
o de club waarvan zij lid zijn geen deel meer uitmaakt van de entiteit die zij vertegenwoordigen; 

De bestuurder, afgevaardigd door de Vlaamse clubs van het profvoetbal, wordt geacht ontslagnemend te zijn op het einde 
van het seizoen waarin hij niet meer de steun geniet van de deze clubs 
 
De bestuurder die rechtstreeks aangesloten lid is, wordt geacht ontslagnemend te zijn op het einde van het seizoen waarin 
hij niet meer de steun geniet van de entiteit die hem heeft voorgedragen. 
 

9. In geval van tussentijdse vervanging van een bestuurder, wordt de termijn van diens mandaat beperkt tot de nog resterende 
looptijd van het vrijgekomen mandaat. 

 
 

Artikel VV 54 Kosten van de leden van de Raad van Bestuur 

 
Enkel de verplaatsingskosten worden vergoed: zie Art. 32 van het reglement KBVB 
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DEEL 5 
HET DAGELIJKS BESTUUR VAN VOETBAL VLAANDEREN 

 
 

Artikel VV 56 Het Dagelijks Bestuur 

1. De Raad van Bestuur zal voor bepaalde handelingen en taken, alsook de daden van dagelijks bestuur en het 
personeelsbeleid, zijn bevoegdheid overdragen aan een Dagelijks Bestuur, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben 
op het algemeen beleid van Voetbal Vlaanderen of de algemene bestuursbevoegdheid van de Raad van Bestuur. 

De Raad van Bestuur blijft wel bevoegd voor de aanwerving of het ontslag van de secretaris-generaal, de penningmeester en de 
sporttechnische coördinator 

2. Maken deel uit van het Dagelijks Bestuur van de vereniging:  
 

- de voorzitter en de ondervoorzitters van de Raad van Bestuur; 
-  de secretaris-generaal; 
- de penningmeester; 
- de Raad van Bestuur kiest uit zijn midden en uit de kandidaturen die vooraf bij hem werden ingediend, bij eenvoudige 

meerderheid en voor de duur van hun mandaat, twee bijkomende leden, waarvan minstens één dient te komen uit de 
toetredende federaties 

 
Indien de secretaris-generaal en de penningmeester geen lid zijn van de Raad van Bestuur, hebben ze geen stemrecht in het 
Dagelijks Bestuur. 

3. De leden van het dagelijks bestuur oefenen hun mandaat uit als college. Dit betekent dat minimum de helft van de 
stemgerechtigde leden aanwezig moet zijn. Ze beslissen met gewone meerderheid. Bij staking van stemmen is de stem van de 
voorzitter van de Raad van Bestuur doorslaggevend. 

4. Ten aanzien van derden is Voetbal Vlaanderen, voor bevoegdheden van het Dagelijks Bestuur, slechts geldig 
vertegenwoordigd door de gezamenlijke handtekening van twee leden van het Dagelijks Bestuur.  

5. Het Dagelijks Bestuur mag enkel uitgaven verrichten die passen in de globale begroting. 

6. De duur van het mandaat van de leden van het Dagelijks Bestuur wordt bepaald door de Raad van Bestuur. Het mandaat kan 
te allen tijde met onmiddellijke ingang door de Raad van Bestuur worden ingetrokken. 
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DEEL 6 
DE VOORZITTER, SECRETARIS-GENERAAL EN 

PENNINGMEESTER VAN VOETBAL VLAANDEREN 
 
 

Artikel VV 61 De voorzitter van Voetbal Vlaanderen 

 
1.  De voorzitter is de wettelijke vertegenwoordiger van Voetbal Vlaanderen. Zijn mandaat bedraagt twee jaar, telkens 
hernieuwbaar. 
 
2. Hij zit de vergaderingen voor van de Algemene Vergadering, van de Raad van Bestuur en van het dagelijks bestuur. 
 
3. Hij verzekert, in overleg met de Secretaris-generaal:  

- de relaties tussen Voetbal Vlaanderen en de KBVB, de federaties erkend door de andere Gemeenschappen en Sport 
Vlaanderen. 

- de relaties tussen Voetbal Vlaanderen en de communautaire, gewestelijke en nationale politieke instanties. 
 
4.  Hij brengt verslag uit bij de Raad van Bestuur over alle incidenten of werkingsproblemen binnen het Dagelijks Bestuur. 
 
5. Hij voert geregelde controles uit op de door de Raad van Bestuur aan de Secretaris-generaal en penningmeester 
toevertrouwde taken en neemt het initiatief om er, in voorkomend geval, over te berichten bij de Raad van Bestuur. 
 
6.  Bij afwezigheid of belet van de Voorzitter, zal de Secretaris-generaal: 
 
- bijstand verlenen aan de zetelende ondervoorzitter. Deze zit al de zittingen van de Algemene Vergadering en van de Raad 

van Bestuur voor; 
- in overleg met de ondervoorzitters, de relaties met andere sportinstanties en politieke instanties verzekeren. 
 
7. De voorzitter van Voetbal Vlaanderen zal ambtshalve steeds voorgedragen worden als lid van de Raad van Bestuur van de 
vzw KBVB. 

 
 

Artikel VV 62 De Secretaris-generaal van Voetbal Vlaanderen 

 
1. De Secretaris-generaal is de hiërarchische verantwoordelijke (administratief en functioneel) van het personeel van Voetbal 
Vlaanderen en is verantwoordelijk tegenover de Raad van Bestuur voor de goede werking van de administratieve diensten.  
 
2. Hij staat onder het enige gezag van de Raad van Bestuur en is enkel aan deze instantie rekenschap verschuldigd voor zijn 
beheer en beleid. 
 
3. Enkel de Raad van Bestuur is bevoegd in geval van geschil tussen de Secretaris-generaal en het personeel. 
 
4. Zijn specifieke bevoegdheden zijn de volgende: 
 

- hij verzekert de dagelijkse leiding van Voetbal Vlaanderen in alle materies; 
- hij neemt kennis van de briefwisseling en geeft er onmiddellijk gevolg aan indien het voorwerp ervan door de statuten, 
het huishoudelijk reglement, het reglement van de KBVB of de rechtspraak geregeld is; 
- hij legt aan de Raad van Bestuur of aan het Dagelijks bestuur de agendapunten voor, met voor iedere zaak een nota 
nopens haar ganse toedracht en met vermelding van het reglement en de precedenten welke er betrekking op hebben; 
- hij treft, in overleg met de voorzitter of met twee leden van de Raad van Bestuur, alle maatregelen i.v.m. de 
aanwerving of het ontslag van het personeel; 
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Artikel VV 63 De Penningmeester van Voetbal Vlaanderen 

 
1. De Penningmeester is tegenover de Raad van Bestuur verantwoording verschuldigd voor het financiële beheer van Voetbal 
Vlaanderen en waakt over de financiële correctheid van dit beheer.  
 
2. Hij legt, indien hij dit nodig oordeelt, de geschillen tussen hem en de Secretaris-generaal ter arbitrage voor aan de Raad van 
Bestuur, in geval van overschrijding van of onenigheid betreffende de begroting. 
 
3. In samenwerking met de Secretaris-generaal en op verzoek van deze laatste, behoren tot zijn specifieke bevoegdheden: 
 
- het opmaken van de begroting van Voetbal Vlaanderen, in het licht van inlichtingen verstrekt door de diensten en/of de 
departementen, die op hun beurt een raming dienen te maken van hun werkingsnoodwendigheden; 
 
- het innen en het boeken van alle inkomsten van Voetbal Vlaanderen; 
 
- het betalen en het boeken, binnen de perken van de begrotingskredieten, van de door Voetbal Vlaanderen verschuldigde 
bedragen; 
 
- samen met de Secretaris-generaal, of bij afwezigheid van deze laatste samen met een lid van de Raad van Bestuur, het 
afleveren of aanvaarden van alle kwijtingen en het voor voldaan ondertekenen van alle biljetten, mandaten, cheques of analoge 
waarden; 
 
- het ondertekenen, samen met de Secretaris-generaal, of bij afwezigheid van deze laatste samen met een lid van de Raad van 
Bestuur, van al de briefwisseling betreffende de financiën van Voetbal Vlaanderen; 
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DEEL 7 
DE VLAAMSE STUDIECOMMISSIE (VSC) 

 
DIT DIENT NOG BESPROKEN EN AANGEPAST TE WORDEN 
 

Artikel VV 71 De Vlaamse Studiecommissie (VSC) 

(226) 
 
1.Definitie 
 
De Vlaamse Studiecommissie is het wetgevende orgaan van Voetbal Vlaanderen. 
Zij vertegenwoordigt Voetbal Vlaanderen binnen de Nationale Studiecommissie van de KBVB. 
 
2. Taken- Bevoegdheden 
 

- bestudeert en kan haar goedkeuring verlenen aan de voorstellen tot wijziging aan de reglementaire bepalingen; 

- formuleert, bestudeert, onderhandelt en amendeert zo nodig, de voorstellen tot reglementswijziging met directe of 

indirecte invloed op het amateurvoetbal in Vlaanderen; 

- bespreekt problematieken waarmee amateurclubs geconfronteerd worden. De voorzitter zal hiervan verslag uitbrengen 

in de Raad van Bestuur 

 

De Raad van Bestuur van Voetbal Vlaanderen heeft evenwel het recht zich te verzetten tegen  beslissingen omtrent 
reglementswijzigingen,  die indruisen tegen het algemeen belang van het voetbal. 
 
3. Samenstelling 
 
De VSC is als volgt samengesteld: 
 
31. Met stemrecht in alle gevallen: 
 

- de vijf provinciale studiecommissies, te weten: Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-

Vlaanderen, elk met 2 vertegenwoordigers; 

 

Deze vijf delegaties beschikken ieder over één stem 

 

- de Vlaamse clubs van de 1ste klasse amateurs en de 2de en 3de klasse amateurs VV, met 3 vertegenwoordigers 

 
Deze delegatie beschikt over twee stemmen. 
 
32. Met stemrecht indien het behandeld voorstel betrekking heeft op de entiteit zelf, in de andere gevallen met een 
adviserende functie: 

 

- Vrouwenvoetbal met 2  vertegenwoordigers; 

- Futsal met 2 vertegenwoordigers; 

 
Deze delegaties beschikken in voorkomend geval over één stem  
 
33. Worden uitgenodigd als waarnemer, zonder stemrecht 

 

- De leden van de Raad van Bestuur van Voetbal Vlaanderen; 

- 1 vertegenwoordiger van de scheidsrechters, aangeduid door de leden van het  Bureau Arbitrage VV 
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4. Voorwaarden waaraan de leden van de VSC dienen te voldoen 
 
41. Voorwaarden 
 
De vertegenwoordiger: 
 

- voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden van het bondsreglement; 

- is aangesloten bij een club die behoort tot de provinciale afdelingen, vrouwenvoetbal, futsal naargelang de delegatie 

welke hij/zij vertegenwoordigt;  

- uit de 1ste klasse amateurs, de 2de en 3de klasse amateurs VV  dient aangesloten te zijn bij VV rechtstreeks, via een 

club van die afdeling, of gezien de specificiteit van deze kampioenschappen via een eerder betrokken club;  

- wordt niet beschouwd als lid van een officiële bondsinstantie; 

- ontvangt een reisvergoeding en een zittingsvergoeding cfr. art. 221 van  het bondsreglement voor iedere reglementair 

samengeroepen zitting. 

42. Bijkomende verkiesbaarheidsvoorwaarden: 

Algemeen: 

- de vertegenwoordigers van de provincies worden verkozen volgens de modaliteiten, eigen aan de provinciale 

studiecommissies; 

- de vertegenwoordigers van de 1ste, 2de en 3de klasse amateurs worden verkozen  door de Vlaamse clubs van de 

betrokken afdeling, onder toezicht van de Raad van Bestuur van Voetbal Vlaanderen 

 

- de vertegenwoordigers worden uiterlijk op 15 september  bekendgemaakt aan de secretaris-generaal van Voetbal 

Vlaanderen 

Uitzondering - Procedure voor de vertegenwoordigers van  futsal en damesvoetbal: 

- Het aflopen van de mandaten en de verkiesbaarheidsvoorwaarden hiervoor worden uiterlijk 1 augustus in de 

bondsbladen gepubliceerd in opdracht van de secretaris-generaal Voetbal Vlaanderen; 

- de zetelende leden zijn uittredend en herkiesbaar; 

- op straffe van nietigheid moet elke nieuwe kandidatuur, ondertekend door de kandidaat en de gerechtigd 

correspondent ingediend worden, ofwel door de club van toewijzing, of door de secretaris van de Verstandhouding van 

Vlaamse amateurclubs van hogere afdelingen indien het een niet-toegewezen aangeslotene betreft.  De kandidatuur 

moet, op straffe van verval, worden ingediend bij de secretaris-generaal van Voetbal Vlaanderen, aangetekend uiterlijk 

op 15 augustus; 

- de Raad van Bestuur van Voetbal Vlaanderen benoemt uit de lijst van kandidaten de vertegenwoordigers voor futsal 

en het vrouwenvoetbal, na advies van het lid van de Raad van Bestuur die deze afdeling vertegenwoordigt, uiterlijk op 

15 september. 

 
5. Bureel- Voorzitter- Ondervoorzitters- Secretaris 
 
51. Het bureel 
 
Het bureel van de VSC, samengesteld uit 1 voorzitter en 2 ondervoorzitters aangesloten bij een “amateurclub voetbal” van 
Voetbal Vlaanderen, wordt gekozen onder de leden van de VSC. 
 
Tussen de voorzitter en beide ondervoorzitters behoort minstens één tot het amateurvoetbal van hogere afdelingen en één tot 
het provinciale amateurvoetbal  
 
52. De voorzitter  
 

- wordt  vanaf het seizoen 2015-2016 verkozen door de leden van de Vlaamse Studiecommissie, voor een mandaat van 

vier jaar, telkens verlengbaar; 

- wordt vervangen in de delegatie waar hij deel van uitmaakt; 

- maakt met een adviserende functie deel uit van de Raad van Bestuur van Voetbal Vlaanderen; 

- legt de vergaderdata en agenda van de vergaderingen vast; 
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- legt samen met beide ondervoorzitters het interne reglement vast. 

 
53. De ondervoorzitters 
 
De ondervoorzitters worden om het jaar verkozen, eventueel wordt hun mandaat verlengd. 
 
54. De secretaris 

 

- wordt aangeduid door de Secretaris-generaal van Voetbal Vlaanderen; 

- stelt de agenda op die hij/zij, met de voorzitter overeenkomt, alvorens te verzenden; 

- verwittigt alle leden voor de vergadering, via elektronische post, ten laatste de derde werkdag van de maand van de 

zitting, met toevoeging van de agenda en alle nuttige stukken op dat moment voorhanden. 

- stelt de vergaderingsnotulen op die hij, na goedkeuring door de voorzitter, overmaakt aan alle leden binnen de 14 

dagen na datum van de laatste vergadering. 

 
 
6. Besluitvorming 
 
De besluitvorming binnen de VSC is als volgt vastgelegd: 

 
61. Algemeen voorstel zonder specifieke invloed op Vrouwenvoetbal of Futsal 

- De entiteiten vermeld onder punt 31:  beslissing bij 5/7 stemmen. 

62. Voorstel met specifieke invloed op vrouwenvoetbal en/of Futsal.  

  Entiteiten van punt 31 + specifieke entiteit:  beslissing bij 6/8 stemmen 

  Entiteiten van punt 31 + beide specifieke entiteiten:  beslissing bij  7/9  stemmen 

63. Voorstel met uitsluitend invloed op Betaald voetbal: geen beslissingsrecht, is enkel bevoegdheid Betaald voetbal. 

 
7. Procedure 

 
71. De voorstellen tot reglementswijziging, voorzien van een motivering en teksten, ingediend door één van de 
vertegenwoordigende entiteiten, worden verstuurd aan de secretaris de VSC en de NSC.  

 
72. De secretaris van de VSC maakt, in samenspraak met zijn voorzitter, een agenda over aan de leden van de VSC en aan de 
leden van de Raad van Bestuur van Voetbal Vlaanderen.  
 
73. De  beslissingen van de VSC worden overgemaakt voor verder gevolg of verdere bespreking aan de Nationale 
Studiecommissie. 
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DEEL 8 
DE VERSTANDHOUDINGEN VAN CLUBS 

 
NOG TE BESPREKEN EN EVENTUEEL AAN TE PASSEN 
 

Artikel VV 76 De verstandhoudingen van clubs 

 
1. De verstandhoudingen van clubs zijn geen tegenhangers van de Raad van Bestuur van Voetbal Vlaanderen , maar zijn 
opgericht ter ondersteuning ervan, ten einde het werk van de Raad van Bestuur te vergemakkelijken en eventueel adviezen te 
verlenen. 
Zij kunnen aangesloten zijn bij Voetbal Vlaanderen. 
 
2. Zij zijn het aanspreekpunt voor de secretaris-generaal bij het bevragen van de clubs van Voetbal Vlaanderen 
 
3. Zij hebben, handelend volgens hun eigen statuten of huishoudelijk reglement,  als doel en bevoegdheden: 

- De belangen van de bij hen aangesloten alle clubs te behartigen; 
- De onderlinge verstandhouding tussen clubs te bevorderen; 
- De agendapunten van de Nationale en Vlaamse Studiecommissie en van de Beperkte Algemene Vergaderingen te 
bestuderen, en in het algemeen alle reglementsteksten te beoordelen en eventueel wijzigingen voor te stellen; 
- het aanduiden van de kandidaten voor comités of commissies, of (Beperkte) Algemene Vergadering  die aan hen 
worden toegewezen 

  - Leergangen voor clubleiders in te richten. 
 
4. We onderscheiden: 
 
41. De Provinciale Verstandhoudingen  (soms genoemd Provinciale Studiecommissie of Provinciale Verstandhouding van 
lagere afdelingsclubs 
 
Deze verenigen, in de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams Brabant en West-Vlaanderen, groeperen de 
clubs van de provinciale afdelingen van die provincie. 
In sommige provincies zijn ook de clubs van hogere afdeling lid van deze verstandhouding 
Iedere provinciale verstandhouding handelt volgens haar eigen huishoudelijk reglement/ statuten 
 
42. De verstandhouding van Vlaamse amateurclubs van hogere afdeling (VACHA) 
 
Deze vereniging groepeert de Vlaamse clubs die uitkomen in de hogere afdelingen. Zij handelt volgens haar eigen huishoudelijk 
reglement/ statuten 
 
 
 


