
Algemene Vergadering van vzw Voetbal Vlaanderen van 11.01.2017 

 

VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN EN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN VOETBAL 

VLAANDEREN 

Motivering 

1. De duur van de mandaten in de Raad van Bestuur werd vastgelegd op 2 jaar, terwijl dit in het 

huishoudelijk reglement bepaald is op 4 jaar. Dit kan voor de bestuurders die tevens zetelen in het 

Uitvoerend Comité van de KBVB conflicten opleveren, daar de duur van het mandaat hier ook 4 jaar 

bedraagt. 

Voorstel is dan om ook in “Voetbal Vlaanderen” hiervoor 4 jaar te hanteren, met om de 2 jaar  

vernieuwing van de helft van de bestuurders. 

 

2. Voor wat betreft de duur van het mandaat van de effectieve leden, bepalen de statuten dit op 2 

jaar, terwijl het huishoudelijk reglement 4 jaar hanteert. 

Voorstel is om de statuten aan te passen aan het huishoudelijk reglement, met om de 2 jaar  

vernieuwing van de helft van de effectieve leden. 

 

3. De manier van vernieuwen zal worden bepaald bij reglement, als bijlage bij het huishoudelijk 

reglement. 

 

4. Er dient nader gepreciseerd te worden wanneer er verkiezingen zijn voor de functies van voorzitter, 

ondervoorzitters en leden van het dagelijks bestuur, en wat de duurtijd is van deze functies. 

 

5. Er wordt gestipuleerd dat de effectieve leden dienen deel uit te maken van de entiteit die zij 

vertegenwoordigen, en dat indien zij om de een of andere reden vervangen worden, de vervanger 

het mandaat voleindigt. 

6. Het wijzigen van de statuten van een vzw is uiteraard een uitsluitende bevoegdheid van de 
Algemene Vergadering; in de statuten van Voetbal Vlaanderen (art. 20.1) is ook het wijzigen van de 
reglementen als bevoegdheid aan de Algemene Vergadering toegewezen; dit is ook in het 
Huishoudelijk Reglement voorgeschreven.  
Uiteraard is dit zo voor die bepalingen die rechtstreeks voortvloeien uit het reglement, maar voor 

wat de werkingsmodaliteiten betreft maakt dit de werking nodeloos ingewikkeld. 

We stellen dan ook voor: 

 De bevoegdheid van de Algemene Vergadering “goedkeuren van wijziging aan de reglementen” 

te schrappen 

 In het huishoudelijk reglement op te nemen dat, om wijzigingen door te voeren aan bepalingen 

van het huishoudelijk reglement die niet direct voortvloeien uit de statuten, het volstaat dat er 

een goedkeuring nodig is van 2/3 van de aanwezige leden op een Raad van Bestuur waar 

minstens 2/3 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Alle andere wijzigingen blijven 

behoren tot de bevoegdheid van de Algemene Vergadering. 

 

 

 

 

 



Voorgestelde teksten 

 STATUTEN 

Ongewijzigd tot 

LEDEN. 

Ongewijzigd tot 

Artikel 6- Effectieve leden 

Toevoegen in fine: 

Zij dienen deel uit te maken van de entiteit die zij vertegenwoordigen. 

Ongewijzigd tot: 

Artikel 8 – Duur van het mandaat. 

Om de twee jaar wordt de helft van de effectieve leden vernieuwd. De manier van vernieuwen  

wordt bij reglement geregeld. 

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. 

Ongewijzigd tot: 

BESTUUR. 

Ongewijzigd tot: 

10.3 Het mandaat van de bestuurders loopt over twee vier jaar met aanvang onmiddellijk na de 

Algemene Vergadering die ze heeft benoemd en loopt tot de Algemene Vergadering van twee 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 kiest onder zijn leden: een 

voorzitter, die tevens voorzitter is van de vereniging, en twee ondervoorzitters 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. 

Ongewijzigd tot 

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 

- 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 

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 

Ongewijzigd tot: 

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. 

 
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. 

Rest van de tekst ongewijzigd 



 HUISHOUDELIJK REGLEMENT  

Ongewijzigd tot 

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. Deze indeling wordt in 

bijlage van dit huishoudelijk reglement geregeld. 

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

2. Ongewijzigd 

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. 
- 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. 
 
Rest  ongewijzigd tot: 

 

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

reglement  

1. De voorstellen tot wijziging van de statuten of bepalingen van het huishoudelijk reglement die hier rechtstreeks verband mee houden 

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. 

3. Wijzigingen aan de modaliteiten van het huishoudelijk reglement die niet rechtstreeks verband houden met de statuten kunnen 

worden beslist door de Raad van Bestuur. 

Hiertoe: 

- dienen deze voorstellen uitdrukkelijk vermeld te zijn in de oproeping 

- dienen minstens 2/3 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd te zijn 

- moet hiervoor een 2/3de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden bekomen worden 

Ongewijzigd tot: 

Artikel VV 37 Uitnodiging - Agenda 

Ongewijzigd tot 

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. 

Ongewijzigd tot 

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.  

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 te worden 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. 

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.  

Ongewijzigd tot: 



Artikel VV 53 Het mandaat en de verkiezing als lid van de Raad van Bestuur   

Ongewijzigd tot: 

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.  Deze indeling wordt in bijlage 

van dit huishoudelijk reglement geregeld. 

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. 

 
Ongewijzigd tot: 

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 twee leden verkozen voor het dagelijks 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. 

Rest van het huishoudelijk reglement ongewijzigd 



BIJLAGE BIJ HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

 
Tabel van herkiesbaarheid voor effectieve leden van de Algemene Vergadering 
 
De helft van de 48 effectieve leden bedoeld bij art. 6 in de statuten en die deel uitmaken van de Algemene 

Vergadering van 11 januari 2017 zijn uittredend en herkiesbaar op de algemene vergadering van juni 2019, 

voor de andere helft op de algemene vergadering van juni 2021. 

 2019 voor 24 van de 48 leden, met name: 

o Het lid van Vlaamse clubs van het Betaald Voetbal 

o Een  lid van Vlaamse clubs 1ste klasse amateurs 

o Twee leden van Vlaamse clubs 2de klasse amateurs 

o Twee leden van Vlaamse clubs 3de klasse amateurs 

o Twee leden voor de provinciale  afdeling Antwerpen 

o Drie leden voor de provinciale afdeling Oost-Vlaanderen 

o Twee leden voor de provinciale afdeling Limburg 

o Twee leden voor de provinciale afdeling West-Vlaanderen 

o Twee leden voor de provinciale afdeling Vlaams-Brabant 

o Twee  leden voor het vrouwenvoetbal 

o Een lid voor de Vlaamse futsalclubs uitkomende in de nationale reeksen 

o Een lid voorde provinciale afdelingen futsal 

o Een lid voor het recreatieve veldvoetbal 

o Twee leden voor het minivoetbal 

 2021 voor de andere 24 leden, met name: 

o Twee leden van Vlaamse clubs 1ste klasse amateurs 

o Twee leden van Vlaamse clubs 2de klasse amateurs 

o Twee leden van Vlaamse clubs 3de klasse amateurs 

o Drie leden voor de provinciale  afdeling Antwerpen 

o Twee leden voor de provinciale afdeling Oost-Vlaanderen 

o Twee leden voor de provinciale afdeling Limburg 

o Twee leden voor de provinciale afdeling West-Vlaanderen 

o Twee leden voor de provinciale afdeling Vlaams-Brabant 

o Drie  leden voor het vrouwenvoetbal 

o Een lid voor de Vlaamse futsalclubs uitkomende in de nationale reeksen 

o Een lid voorde provinciale afdelingen futsal 

o Een lid voor het recreatieve veldvoetbal 

o Een lid voor het minivoetbal. 

 

Tabel van herkiesbaarheid voor de leden van de Raad van bestuur 
 

G. Timmermans, J. Van Onsem, J. Timmermans, R. Vercarre, B. De Cock, H. De Neef en de 

vertegenwoordiger van minivoetbal zijn uittredend en herkiesbaar op de algemene vergadering van juni 

2017   

J. Proost, J.-P. Noteleirs, R. Huygens, W. Ozeel, J. De Ryck, K. Vanwesenbeeck en de vertegenwoordiger van 

recreatief veldvoetbal zijn uittredend en herkiesbaar op de algemene vergadering van juni 2019. 

 
 


