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WEGI-VOLLEY GROOT-Lille vzw (afgekort: Wegi Volley vzw) 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT  

Gelet op de goedgekeurde statuten van 2014 

 

Hoofdstuk 1: Algemene vergadering 

Art.1  De algemene vergadering komt minstens eenmaal per jaar samen. Een buitengewone 

algemene vergadering kan worden bijeengeroepen hetzij door de raad van bestuur, 

hetzij op schriftelijk verzoek van minstens 1/5 van de leden. 

Art.2 Al de leden van de vereniging worden ten minste 10 dagen voor de vergadering per 

mail of via aankondiging op site opgeroepen tot de algemene vergadering. Op de 

agenda moet elk voorstel worden ingeschreven dat minstens een maand voor de 

samenkomst schriftelijk door een lid werd ingediend bij de voorzitter of de secretaris. 

De uitnodiging wordt ten minste acht dagen voor de vergadering verstuurd. Voor de 

buitengewone algemene vergadering geldt dezelfde procedure. 

Bepalingen betreffende het geldig vergaderen en stemmen 

Art. 3  De samenkomsten van de algemene vergadering worden voorgezeten door de 

voorzitter, bij diens afwezigheid wordt hij vervangen door een aangestelde door de 

raad van bestuur. 

Art. 4  Behalve bij wijziging van de statuten of bij ontbinding van de vzw kan de algemene 

vergadering slechts geldig vergaderen indien minstens de helft van de leden aanwezig 

is. Als dit aantal niet wordt bereikt, wordt binnen de veertien dagen een buitengewone 

algemene vergadering samengeroepen met dezelfde agenda, welke geldig beslist bij 

gewone meerderheid, ongeacht het aantal aanwezige leden. 

Bij de oprichting of heroprichting van de vzw kan de algemene vergadering geldig 

vergaderen ongeacht het aantal aanwezige leden. 

Art.5  De effectieve leden kunnen zich op de samenkomsten van de algemene vergadering 

laten vervangen door hun plaatsvervanger. 

Art. 6  Behalve bij de uitsluiting van de leden, bij wijziging van de statuten of bij ontbinding 

van de vzw, worden de beslissingen van de algemene vergadering genomen bij 

gewone meerderheid van de stemmen. 

Art. 7 Bij staking van de stemmen is de stem van de voorzitter beslissend. Indien deze 

staking van stemmen zich voordoet bij geheime stemming, volgt een herstemming. Bij 

nieuwe staking van stemmen wordt de geheime stemming naar een buitengewone 

algemene vergadering verwezen en dit binnen de veertien dagen. 
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Art. 8  Met onthoudingen wordt geen rekening gehouden voor het bepalen van het quorum 

inzake gewone meerderheid.  

Art 9  De stemming is geheim telkens als het om personen gaat of als 2/5 van de aanwezige 

leden hierom verzoeken.  

Bepalingen betreffende het goedkeuren of wijzigen van de statuten en ontbinding van de vzw 

Art. 10De algemene vergadering kan de statuten slechts goedkeuren of wijzigen wanneer 

minimum 2/3 van de leden op de vergadering aanwezig is. Tot wijziging kan enkel 

worden besloten met een 2/3 meerderheid van de stemmen. 

Is 2/3 van de leden op de 1ste  vergadering niet aanwezig, dan kan een 2de vergadering  

bijeengeroepen worden. Deze kan bij gewone meerderheid beraadslagen en besluiten, 

ongeacht het aantal aanwezige leden. De wijziging van de statuten wordt voorbereid 

door de raad van bestuur van de vzw. 

Art. 11De algemene vergadering kan slechts dan de ontbinding van de vzw uitspreken, 

wanneer 2/3 van haar leden aanwezig is. Wordt aan deze vereiste niet voldaan, dan 

kan een 2de  vergadering bijeengeroepen worden die geldig beraadslaagt en besluit, 

ongeacht het aantal aanwezige leden. Besluiten worden genomen met 2/3 van de 

aanwezige leden. 

Bepalingen betreffende aan- en uitsluitingen van de leden 

Art. 12Naast de voorzitter, secretaris en penningmeester van de VZW zijn volgende personen 

automatisch lid:  

De aan de VVB opgegeven voorzitter, VVB voorzitter of voorzitter dagelijks bestuur 

genoemd. 

De aan de VVB opgegeven secretaris, VVB secretaris of secretaris dagelijks bestuur 

genoemd.  

Art. 13De raad van bestuur kan andere personen voordragen als lid.  Om als lid aanvaard te 

worden dient twee/derde van de leden hiermee akkoord te gaan. 

Hoofdstuk 2: raad van bestuur 

Bepalingen betreffende de leden 

Art. 14De leden van de raad van bestuur worden verkozen door de algemene vergadering bij 

stemming en gewone meerderheid. Ingeval van staking van de stemmen, zal de stem 

van de voorzitter doorslaggevend zijn. De algemene vergadering bepaald het aantal 

leden van de raad van bestuur met een maximum van 10 leden exclusief de voorzitter. 

Aftredende leden zijn herkiesbaar. 
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Bepalingen betreffende de verkiezingen van de leden van de raad van bestuur 

Art. 15De voorzitter wordt door de algemene vergadering verkozen met gewone meerderheid 

van stemmen. Wanneer geen van de kandidaten de gewone meerderheid behaalt, heeft 

een herstemming plaats tussen de twee kandidaten met het hoogst aantal stemmen in 

de eerste sternronde, tenzij meerdere kandidaten evenveel stemmen behaalden. 

Wanneer er dan nog een gelijk aantal stemmen is, wordt de jongste in leeftijd 

aangeduid. 

Art. 16De ondervoorzitter wordt door de algemene vergadering verkozen volgens dezelfde 

procedure als de voorzitter. Na verkiezing van voorzitter en ondervoorzitter kan elk lid 

van de algemene vergadering nog zoveel stemmen uitbrengen als er vacante plaatsen 

zijn in de raad van bestuur. De tien personen met de meeste stemmen worden 

verkozen. Wanneer er een gelijkheid van stemmen is voor de laatste plaats, heeft een 

herstemming plaats tussen de twee of meerdere betrokkenen. Wanneer er dan nog een 

gelijk aantal stemmen is, wordt de jongste in leeftijd aangeduid. 

Art. 17 De raad van bestuur kiest uit de leden bij gewone meerderheid. 

een secretaris 

een penningmeester 

In geval van staking van de stemmen, zal de stem van de voorzitter doorslaggevend 

zijn. 

De functies van voorzitter, penningmeester en secretaris zijn niet cumuleerbaar. 

Bepalingen betreffende het bijeenroepen van de vergaderingen, het geldig vergaderen en 

stemmen. 

Art. 18De raad van bestuur van de vzw komt minstens 1 maal per jaar samen. Indien 

tenminste 2/5 van de leden hierom schriftelijk verzoekt, is het bestuur verplicht de 

raad van bestuur samen te roepen binnen de veertien dagen. Een schriftelijke 

uitnodiging wordt tenminste acht dagen tevoren verstuurd aan de leden. De 

oproepingsbrief vermeldt de agenda.  Leden die hun Email adres hebben opgegeven 

krijgen de uitnodiging via deze weg.  

 Toegetreden leden worden via aankondiging op website vereniging uitgenodigd.  

Art. 19Opdat een geldig besluit kan genomen worden is de aanwezigheid vereist van de helft 

van de leden van de raad van bestuur. Is de voorwaarde niet vervuld, dan wordt de 

raad van bestuur binnen de acht dagen opnieuw samen geroepen met dezelfde agenda 

en kan het geldig besluiten nemen ongeacht het aantal aanwezige leden. 

Art. 20Besluiten van de raad van bestuur worden door de leden genomen bij gewone 

meerderheid. 

Art. 21Verder zijn de bepalingen vervat in de art. 7, art. 8 en art. 9 van dit reglement, ook van 

toepassing op de raad van bestuur. 
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Bepalingen betreffende het tekenen van documenten de externe vertegenwoordiging  

Art. 22Om geldig te zijn dienen alle documenten uitgaande van de raad van bestuur 

ondertekend te zijn door de voorzitter en de secretaris van de raad van bestuur. 

Uitnodigingen voor vergadering etc zijn hier uitzonderling op daar deze enkel via mail 

door de secretaris of de voorzitter van de VZW worden verstuurd. (Dit na stemming 

op 8/6/14)  

Art. 23Voor alle VVB gerelateerde documenten wordt de handtekenbevoegdheid  

doorgegeven aan de VVB voorzitter en VVB secretaris. 

Art. 24De raad van bestuur kan ten allen tijde een commissie samenstellen rond het werken 

aan bepaalde opdrachten . 

Deze commissies hebben een adviserende taak ten opzichte van de raad van bestuur en 

kunnen geen bindend advies geven aan derden. 

Hoofdstuk 3: Dagelijks bestuur 

Bepalingen betreffende de leden 

Art. 25 Het dagelijks bestuur is minstens samengesteld uit: 

De aan de VVB opgegeven voorzitter, VVB voorzitter genoemd. 

De aan de VVB opgegeven secretaris, VVB secretaris genoemd.. 

De penningmeester. 

Art. 26 De raad van bestuur kan bij geheime stemming en gewone meerderheid uit zijn leden 

extra leden voordragen voor het dagelijks bestuur. 

Art. 27De vzw wordt extern vertegenwoordigd door leden van het dagelijks bestuur van de 

vzw. 

Bepalingen betreffende het bijeenroepen van de vergaderingen,. het geldig vergaderen en 

stemmen. 

Art. 28 Het dagelijkse bestuur bereidt de vergaderingen van het bestuur van de vzw voor en 

voert alle taken uit die voortvloeien uit de beslissingen van deze raad. 

Art. 29Het dagelijks bestuur van de vzw komt samen naar de noodzaak van de lopende zaken. 

Indien tenminste 1/3 van de leden hierom schriftelijk verzoekt, is het bestuur verplicht 

het dagelijks bestuur samen te roepen binnen de tien dagen. 

Een uitnodiging wordt tenminste acht dagen tevoren verstuurd. De oproepingsbrief 

vermeldt de agenda.  Leden die hun Email adres hebben opgegeven krijgen de 

uitnodiging via deze weg. 

Art. 30Opdat een geldig besluit kan genomen worden is de aanwezigheid vereist van de helft 

van de leden van het dagelijks bestuur. Is de voorwaarde niet vervuld, dan wordt het 

dagelijks bestuur binnen de acht dagen opnieuw samen geroepen met dezelfde agenda 

en kan het geldig besluiten nemen ongeacht het aantal aanwezige leden. 
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Art. 31Besluiten van het dagelijks bestuur worden door de leden genomen bij gewone 

meerderheid. 

Art. 32Verder zijn de bepalingen vervat in de art. 7, art. 8 en art. 9 van dit reglement, ook van 

toepassing op het dagelijks bestuur. 

Hoofdstuk 4: Rekeningen 

Art. 33Elk jaar worden de rekeningen van het verlopen jaar en de begrotingen van het 

volgende jaar ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering. 

Art. 34De kasgelden worden bewaard door de penningmeester. Voor de algemene 

vergadering worden de kasgelden nagekeken door twee commissarissen, aangewezen 

door de raad van bestuur. Zij brengen verslag uit aan de algemene vergadering. 

Hoofdstuk 5: Verzekering/Aansluiting VVB. 

Art.35  

• Personen die via de vzw bij de VVB zijn aangesloten genieten van de door de VVB bij 

Ethias afgesloten sportverzekering. 

Ter info: Ook de recreatieve spelers, de BW (bewgingsschool en VS (volleybalschool)  

van de vzw hebben een VVB aansluiting. 

• Personen die nieuw wensen aan te sluiten hebben de mogelijkheid om 1 maand van 

een gratis VVB verzekering te genieten tijdens de door de vzw georganiseerde 

training.  

Hiervoor dient hun naam, geboorte datum en volledig adres door de secretaris aan de 

VVB doorgegeven te worden. 

Praktisch: De trainer, of ploegverantwoordelijke, of het nieuwe lid zelf moet naam, 

geboorte datum en volledig adres doormailen aan ledenbeheer@wegi.be. 

Opgelet: Het nieuwe lid is pas werkelijk verzekerd nadat de aanvrager een mail heeft 

terug bekomen van de secretaris met de bevestiging. 

 

Noot: 

Let op: Bij de vzw is er geen rechtstreekse connectie tussen binnen gekomen lidgelden 

en inschrijven als spelend lid bij de VVB. 

De vzw bedoeld hiermee dat de penningmeester niet dagdagelijks of op periodieke 

momenten de rekening controleert en er is geen dagelijks of periodiek contact tussen 

penningmeester en secretaris. (Personen kunnen ook tijdelijk non actief zijn door bv 

vakantie of ziekte). Elk lid is zelf verantwoordelijk om na te gaan of hij/zij al dan niet 

al aangesloten is bij de VVB. Bij twijfel dient hij/zij contact op te nemen met de 

secretaris. 

 

Hoofdstuk 6: Sportuitrusting 

Art.36  

De door de vzw ter beschikking gestelde sportuitrusting blijft ten alle tijden eigendom 

van de vzw. Op einde seizoen en/of stopzetting clubactiviteiten dient deze 

sportuitrusting terug aan de vzw bezorgd te worden. 

 

mailto:ledenbeheer@wegi.be
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Hoofdstuk 7: Boetes 

Art.37  

Boetes die opgelegd zijn of werden aan de club door onsportief gedrag van een 

(toegetreden) lid kunnen op dat (toegetreden) lid verhaald worden. 


