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

INTERN REGLEMENT  

Gelet op de goedgekeurde statuten van 2022 

 

Hoofdstuk 1: Naam, doel, algemeenheden: 

 

Artikel 1: 

Onze vereniging Wegi heeft als officiële naam Wegi-Volley Groot-Lille of afgekort Wegi 

Volley.  

In de volksmond zal vooral de naam Heylen vastgoed - Wegi Lille gebruikt worden. 

Verder in dit reglement zal er gewoon Wegi gebruikt worden. 

 

Artikel 2: 

Het doel van Wegi is dat de (aangesloten) leden (volleybal)sport kunnen beoefenen in de 

brede zin van het woord. 

 

Artikel 3: 

Overkoepelend over het sportgedeelte heen heeft Wegi een vzw opgericht zodat er correct met 

de wetgeving omgegaan kan worden. Deze vzw heeft statuten uitgevaardigd. 

Wij gaan in het intern reglement niet alle punten van de statuten herhalen. Wel is het de 

bedoeling dat vooral de rechten en plichten omtrent de aangesloten leden hier samen gevat 

worden. 

Het sportieve reglement heeft Wegi vervat in het sportief charter en is integraal een onderdeel 

van het intern reglment. 

 

Hoofdstuk 2: (aangesloten)Leden: 

 

Artikel 4: 

De aangesloten leden sluiten enkel aan om te genieten van de activiteiten van de vereniging 

en hebben geen stemrecht binnen de VZW.  

 

Artikel 5: 

De rechten en plichten van de aangesloten leden zijn vervat in het intern reglement. De laatste 

versie van het intern reglement is steeds te raadplegen op het zeteladres van de vereniging en 

is voor elk aangesloten lid beschikbaar op onze website. 

 

Artikel 6: 

De aangesloten leden van de vereniging zijn verplicht : 

-De statuten, het intern reglement en het sportief charter van de vereniging alsook de besluiten  

  van haar organen na te leven.  

-De belangen van de vereniging of één van haar organen nooit te schaden. 

-Het door het bestuur vast gelegde lidgeld te voldoen. 

-Te helpen op bepaalde Wegi organisaties. (bv op het Wegi Minivoetbaltornooi etc). 

 

Artikel 7: 

Het lidmaatschap van een lid of aangsloten lid eindigt: 

-Indien de verplichting opgelegd aan de leden en aangesloten leden in artikel 6 op ernstige  

  wijze worden geschonden. 
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-Indien het lid of aangesloten lid in gebreke blijft om zijn/haar financiële en/of  

  administratieve verplichtingen tegenover de vereniging na te komen. 

-Vrijwillig doormiddel van zijn vrijheid bij de VVB aan te vragen of een gewone ontslagbrief  

  of mail geadresseerd aan de voorzitter van het bestuursorgaan (mail: vzw@wegi.be). 

-Automatisch door overlijden. 

-Na uitsluiting door het bestuursorgaan volgens de criteria vast gelegd in de WVV. 

 

Artikel 8: 

Door lidgeld te betalen geeft het (aangesloten) lid aan zich akkoord te verklaren met de Wegi 

privacy verklaring. Het lid weet dat Wegi zijn persoonsgegevens opslaat in een ledenbestand. 

Een deel van deze gegevens dient Wegi verder te bezorgen aan de VVB. Bij Wegi hebben 

diverse bestuursleden en leden van de specifieke cellen toegang tot deze gegevens ivm de 

door hen uit te oefenen taken voor Wegi. Zoals bijvoorbeeld opstellen ploegindeling (Noot: 

deze ploegopstelling wordt verdeeld en verschijnt op de website). 

(Niet enkel) op wedstrijden worden vaak foto’s genomen van de (aangesloten) leden en deze 

worden op sociale media gepost. Indien het (aangesloten) lid hier niet mee akkoord is dient 

het dit te melden aan vzw@wegi.be .    

Bepaalde van de verzamelde gegevens en foto’s worden door Wegi langer dan 2 jaar  

bijgehouden voor de clubhistorie. 

Ook behoudt Wegi zich het recht om eigen sponsors aan de leden aan te prijzen. 

Bij vragen en/of opmerkingen omtrent de verwerking van zijn gegevens dient het aangesloten 

lid zich te wenden tot vzw@wegi.be . 

 

Hoofdstuk 3: Het bestuur: 

Artikel 9: 

VZW Wegi wordt bestuurd door het bestuursorgaan en de VZW leden. 

De Wegi VVB voorzitter en de Wegi VVB secretaris worden bij aanstelling automatisch lid 

van de VZW. 

De Wegi VVB voorzitter en de Wegi VVB secretaris vormen met andere (aangesloten) leden 

het dagdagelijks bestuur die de club op sportief vlak dagelijks leiden.  

Het dagdagelijks bestuur richt al dan niet een sportieve cel op die de club “mee stuurt” op 

sportief vlak. 

Voor diverse specifieke taken kunnen vrijwilligers worden benoemd die deze specifieke 

activiteit organiseren/opvolgen/uitvoeren.  

 

Hoofdstuk 4: Algemene Vergadering (A.V.): 

Artikel 10: 

De algemene vergadering vindt (minstens) 1x per jaar plaats in het eerste of tweede kwartaal. 

De datum van deze vergadering wordt vermeld op de website en via de link op de site kunnen 

de aangesloten leden een uitnodiging voor deze vergadering aanvragen. 

Aangesloten leden (of toegetreden leden) hebben geen stemrecht op deze A.V. 

 

Hoofdstuk 5: Verzekering: 

 

Artikel 11: 

Personen die via Wegi bij de VVB zijn aangesloten genieten van de door de VVB afgesloten 

sportverzekering (bij laatste aanpassing intern regelement was dit verzekeraar Ethias. Maar dit 

is kunnen wijzigen. Juiste verzekeraar terug te vinden op de website van de VVB incl het 

juiste ongevallenformulier). 
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Ter info: Ook de recreatieve spelers, de BW (bewegingsschool) en VS (volleybalschool)  van 

Wegi hebben een VVB aansluiting. 

 

Artikel 12: 

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

VVB verzekering te genieten tijdens de door Wegi 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. 

 

Artikel 13: 

Let op: Bij Wegi is er geen rechtstreekse connectie tussen binnen gekomen lidgelden en 

inschrijven als spelend lid bij de VVB. 

Wegi 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 5: Sportuitrusting: 

Artikel 14: 

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

club. Op einde seizoen en/of stopzetting clubactiviteiten dient deze sportuitrusting terug aan 

Wegi bezorgd te worden. 

 

Hoofdstuk 5: Boetes: 

Artikel 15: 

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

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