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Mededeling Dagelijks Bestuur

Inschrijvingsformulieren
De clubbestuurders worden verzocht om de inschrijvingsformulieren voor het seizoen 2020 – 2021 terug
te sturen via e-mail naar info@l-v-l.be voor 10 mei 2020 zodat we een reeksindeling tegen juni kunnen
meedelen.
De clubs die zich niet meer inschrijven worden verzocht om dit zo snel mogelijk per mail te melden.
Rekeningen
De rekeningen zullen afgesloten worden per 1 maart. Dwz dat er geen bijkomende rekening meer wordt
verstuurd voor het 4de kwartaal. De openstaande rekeningen van de maand maart zullen worden geboekt
op de rekening van het nieuwe seizoen. (clubs die stoppen en nog een openstaande rekening hebben
zullen hiervoor achteraf een afsluitende factuur ontvangen).
Clubvergadering (onder voorbehoud)
De Algemene Vergadering voor alle clubs is voorzien op donderdag 27 augustus 2020.
Op de agenda staan oa de verkiezingen van de bestuursleden, reglementswijzigingen,
kampioenenhuldiging en de gevolgen van COVID 19 op onze competitie.
Maar aangezien de mandaten van onze bestuursleden statutair vervallen op 30 juni 2020 en er voorlopig
door de overheid geen uitstel is gegeven om deze mandaten tijdelijk te verlengen omwille van de
coronacrisis, zien wij ons verplicht om deze verkiezing te organiseren via de post. De stembiljetten zullen
met de post verstuurd worden naar de clubsecretaris die de stem van de club kan uitvoeren en het
stembiljet anoniem met een rode enveloppe terug dient te sturen naar de bondszetel. Dit is omslachtig,
maar helaas de enige wettelijke mogelijkheid om de anonimiteit van de kiezer te garanderen. Wij zullen U
hier later uitvoerig over informeren.

Drie jaarlijkse verkiezingen bestuursleden
Op 30 juni 2020 loopt het 3 jaarlijkse mandaat van de leden van de Raad van Bestuur en de leden van de
Algemene Vergadering ten einde.
Conform artikel 12 van het Algemeen Reglement en de statuten van de vzw L-V-L zouden er dit jaar
verkiezingen worden georganiseerd tijdens de jaarlijks vergadering met de clubs in juni.
Kandidaturen voor een mandaat in de Raad van Bestuur en/of in de Algemene Vergadering, die
voldoen aan de voorwaarden zoals hieronder in art 12§3 beschreven, kunnen tot uiterlijk 6 mei 2020
worden ingediend via e-mail (info@l-v-l.be).


Het aantal mandaten voor de Raad van Bestuur zal uitgebreid worden van 6 naar 8 leden. Op
deze manier hoopt de huidige bestuursploeg om toch meer leden te betrekken bij de organisatie
van onze competitie. In principe komt de Raad van Bestuur 2x per jaar samen. Een lid van de
Raad van Bestuur is ook automatisch verkozen als lid van de Algemene Vergadering.



Het aantal mandaten voor de Algemene Vergadering blijft onveranderd op 14 leden. Hiervan
zijn de stichtende leden van de vzw automatisch verkozen. Momenteel zijn er 7 stichtende leden
en 3 verkozen leden lid van de Algemene Vergadering. Ook hier hopen we om meer leden te
kunnen aanwerven voor de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering komt in principe
1x per jaar bij elkaar.

Art 12. Jaarlijkse Vergadering met clubbestuurders
§1) Op de jaarlijkse vergadering met de clubs zullen de effectieve leden voor de Algemene Vergadering
van de Vereniging worden aangeduid en zal er per 3 jaar een nieuwe Raad van Bestuur worden
verkozen.
§2) De vereniging bestaat uit clubs, die per ingeschreven ploeg over één stem beschikken om de leden
van de Raad van Bestuur en de effectieve leden voor de Algemene Vergadering te verkiezen.
§3) Alleen de officiële clubbestuurders en de effectieve leden van de Algemene Vergadering kunnen zich
kandidaat stellen voor een mandaat in de Raad van Bestuur en/of voor een mandaat in de Algemene
vergadering. De Raad van Bestuur is gemachtigd om deze kandidaturen te aanvaarden of te weigeren.
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ADVOCATENKANTOOR

LAEVEREN – DUERINCK
Palmbosstraat 18a
2220 HEIST O:D BERG
Consultatie na afspraak
 015 253503 - 0473 443822
 info@laeveren-duerinck.be
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