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Mededeling Dagelijks Bestuur

Alle clubsecretarissen zullen deze week een zending ontvangen met daarin volgende formulieren:
- Stemformulier voor verkiezing van de leden van het bestuursorgaan en de algemene vergadering
- Keuzeformulier voor aanpassing van het intern reglement
- Onderstaande begeleidende brief van het bestuursorgaan
Beste,
Niet alleen in het dagelijkse leven worden we getroffen door het corona virus, ook in de sportwereld en
zelfs in de organisatie daarvan worden we er mee geconfronteerd. De geplande algemene vergadering
met de clubs die voorzien is op 27 augustus zal daarom mogelijk dit jaar niet kunnen doorgaan. Toevallig
is de vzw LVL verplicht om dit jaar de 3 jaarlijkse verkiezingen te houden voor de leden van het
Bestuursorgaan (vroeger raad van bestuur) en voor leden van de Algemene Vergadering, en zien we ons
daarom verplicht om deze verkiezing via de post te organiseren. (zie ook LVL info 34)
Daarnaast trad ook het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) op 1 januari 2020 in
werking waardoor er dit jaar door de overheid een aantal wettelijke verplichtingen opgelegd werden aan
de vzw’s. Hierdoor moeten er een aantal artikels van onze statuten aangepast worden. Het betreft hier
kleine wijzigingen maar als gevolg daarvan zijn er ook een aantal aanpassingen in ons algemeen
reglement noodzakelijk. Van deze gelegenheid werd gebruik gemaakt om het volledige reglement te
reviseren. Deze wijzigingen moeten door de clubs worden goedgekeurd.
Meestal gaat het om formaliteiten, maar in sommige gevallen zijn er toch enkele wijzigingen die
inhoudelijk van belang zijn zoals in art 31 – 32 – 35. Vooral artikel 32 willen we toch vooraf even
toelichten; de wijziging houdt in dat een vervangen speler achteraf terug kan deelnemen aan de
wedstrijd. Daardoor zou een ploeg met slechts 12 spelers ook 4 vervangingen kunnen doen.
Hiermee willen we tegemoet komen aan de vraag van sommige clubs om ook op zaterdag
doorlopende vervangingen toe te laten zoals bij de veteranen.
U vindt in deze enveloppe naast het stemformulier voor de verkiezingen van de leden voor de Algemene
Vergadering en het Bestuursorgaan ook een formulier met de voorstellen om een aantal artikels van het
reglement te wijzigen. De clubs die 2 of 3 ploegen hebben ingeschreven zullen 2 of 3 stemformulieren
ontvangen. Alle clubs zullen slechts 1 formulier voor de reglementswijziging ontvangen.
Om de anonimiteit van uw stemgedrag te garanderen werd naast de stemformulieren ook een enveloppe
met priorzegel meegestuurd voor de retourzending die U MOET gebruiken om de formulieren terug te
sturen. Dit kan met de post, of je kan ze eventueel in deze enveloppe in de brievenbus van het
bondslokaal persoonlijk komen deponeren.
Alleen de originele stemformulieren in de bijgevoegde enveloppe zullen meegeteld worden in de
verkiezingsuitslag.
Deze enveloppes moeten uiterlijk op 4 juni in ons bezit zijn, de bus zal gelicht worden om 18u en de
stemmen zullen geteld worden op vergadering van het bestuursorgaan van 13 juni.
De voorwaarden en procedures om deze verkiezingen rechtsgeldig en vlot te laten verlopen vindt U terug
op de stemformulieren.
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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. Het volgende mandaat zal over een termijn van 4 ipv 3 jaren lopen.
Conform artikel 12 van het Algemeen Reglement en de statuten van de vzw L-V-L dienen er dit jaar
verkiezingen te worden georganiseerd tijdens de jaarlijks vergadering met de clubs in juni.

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 4 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.

Voor het bestuursorgaan (vroeger raad van bestuur) zijn volgende kandidaten weerhouden:
Caes François
Claes Tom
Heylen Roger
Lenaerts Francis
Op de Beeck Cyrille
Spiessens Peter
Voor de algemene vergadering zijn volgende kandidaten weerhouden:
Baeckens Wouter
Jacobs Geert
Nelsen Walter
Spiessens Peter
Daarnaast zijn ook de stichtende leden automatisch verkozen als lid van de Algemene Vergadering:
Caes François
Claes Tom
Heylen Roger
Lenaerts Francis
Mols Albert
Oosters Theo
Op de Beeck Cyrille.
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Voorstellen voor aanpassingen in het intern reglement

Akkoord
x

Niet
akkoord
x


Art 7. Aansluiting en financiële verplichtingen
§1) Om aan te sluiten bij de LVL dient een club aan volgende verplichtingen te voldoen:
schriftelijk akkoord met het Algemeen Reglement en de Statuten van de
vereniging van de 3 clubbestuurders.
afleveren van een ondertekende aansluitingsfiche van Sporta mbt
ledenadministratie en verzekeringspolis.


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 4 jaar een nieuwe Raad van Bestuur Bestuursorgaan
worden verkozen


Art 13. Lidmaatschap
Ieder lid wordt geregistreerd in het Leden Administratie Programma LAP
https://mijnbeheer.sportafederatie.be/ van Sporta, nadat het aansluitingsformulier van
het kandidaat-lid is gevalideerd door de LVL ledenadministratie.

Art 14. Aansluitingen - formaliteiten
§2) Aansluitingsvoorwaarden
Clubs zijn er toe gehouden om uitsluitend het lidmaatschap van “niet-professionele
spelers” aan te vragen. Bovendien kunnen spelers die in de nationale reeksen (1ste
ploegen) van de KBVB of Voetbal Vlaanderen spelen, onder geen enkele voorwaarde
gekwalificeerd worden voor wedstrijden in de LVL.

Art 15. Transfers.
§2)Transfer in onderling akkoord
Bij een overgang van een lid naar een andere club is het noodzakelijk dat de
clubsecretarissen of clubvoorzitters van beide clubs in de daartoe voorziene rubrieken
van het LVL-aansluitings/transferformulier hun handtekening plaatsen.
Bij een overgang van een lid naar een andere club is de handtekening van een officiële
clubbestuurder van beide clubs in de daartoe voorziene rubrieken van het LVLaansluitings/transferformulier verplicht.

Art 17. Bevoegdheden en Organisatie
§1) Het Bestuursorgaan en Dagelijks Bestuur (DB) Het Bestuursorgaan is
samengesteld uit een Voorzitter, Secretaris en Penningmeester en telt maximum zes
acht leden zoals in de statuten is bepaald.
Opmerking
In uitzonderlijke gevallen staan alle mogelijke communicatiemiddelen (videoconferentie,
brief, e-mail, telefoon) ter beschikking om een zitting van een comité rechtsgeldig te
laten doorgaan.

Art 19. Kwalificatie van spelers
§2) Niet kwalificatie ten gevolge van schorsing:
Een speler die geschorst is ten gevolge van 3 (of veelvoud) gele kaarten is evenmin
gekwalificeerd op een voorafbepaalde speeldag; deze schorsingen verschijnen slechts
informatief in het bondsblad; de betrokken clubs zijn verplicht om volgende
schorsingsregel zelf toe te passen:
3de gele kaart op speeldag A = schorsingsdag op speeldag C
Dag A: 3de gele kaart
Dag B: hoeft geen speeldag te zijn en kan ook een midweekwedstrijd zijn.
Dag C: schorsing op speeldag C die ook een midweekwedstrijd kan zijn.
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Akkoord
x

Niet
akkoord
x


Art 21. Verzet – Klachten – Beroepen
§1) VERZET
a) Ook de officiële clubsecretarisbestuurders zijn gemachtigd om in de plaats van
een lid van zijn club verzet aan te tekenen tegen een Minnelijke Schikking.
§2) KLACHTEN
a) Alleen de officiële clubbestuurders zijn gemachtigd om een klacht in te dienen.
De klacht moet ondertekend zijn door de clubsecretaris en/of de clubvoorzitter
een officiële clubbestuurder.
§3) BEROEPEN
b) Procedure:
Een klacht of beroep dat via mail wordt aangetekend is alleen ontvankelijk
indien de mail verstuurd werd via het e-mailadres van één van de 3
clubbestuurders
§4) DERDEVERZET
a) Alleen de clubsecretaris en/of de clubvoorzitter is officiële clubbestuurders zijn
gemachtigd om derdeverzet aan te tekenen.

Art 31. Het wedstrijdblad
§2) Invullen van het wedstrijdblad voor de wedstrijd:
a) De bezoekende ploeg vult op de rechterkant onder rubriek “bezoekers” de
rugnummer, naam, voornaam, lidnummer en de E van effectieve in.
Maximum 20 namen kunnen worden ingeschreven. Er mogen evenwel maximum 4
vervangingen tijdens een wedstrijd worden doorgevoerd, waarbij een vervangen speler
niet terug in het veld kan worden gebracht. waarbij een vervangen speler terug in het
veld kan worden gebracht.
b) De thuisploeg vult op de rechterkant onder rubriek “thuisploeg” de rugnummer,
naam, voornaam, lidnummer en de E van effectieve in.
Maximum 20 namen kunnen worden ingeschreven. Er mogen evenwel maximum 4
vervangingen tijdens een wedstrijd worden doorgevoerd, waarbij een vervangen speler
niet terug in het veld kan worden gebracht. waarbij een vervangen speler terug in het
veld kan worden gebracht.
c) Onder de rubriek “spelers zonder identiteitskaart of lidnummer zijn de betrokken
spelers verplicht om onder toezicht van de scheidsrechter en in zijn kleedkamer om
eigenhandig hun naam, adres, geboortedatum en handtekening in te vullen.
g) Doorlopende vervangingen (alleen in competitie veteranen)
Op het wedstrijdblad kunnen maximum 20 namen worden ingevuld. Op het wedstrijdblad
moeten geen effectieven worden aangeduid.


Art 32. Legimitatie van spelers

Indien of de identiteitskaart (rijbewijs), of de kwalificatielijst ontbreekt, dient is de
betrokken speler verplicht om onder toezicht van de scheidsrechter en in zijn kleedkamer
eigenhandig zijn naam, adres, geboortedatum en handtekening op het wedstrijdblad in
de daartoe voorziene rubriek in te schrijven.


Art 35. De kalender

de LVL Het DB is gemachtigd om wedstrijden uit te stellen indien de omstandigheden
van die aard zijn dat het normale verloop van een wedstrijd niet kan gegarandeerd
worden. (weers- of sociale omstandigheden)
Een ploeg kan maximum 2 wedstrijden per seizoen laten uitstellen. Iedere bijkomende
aanvraag tot
uitstel zal door het DB worden geëvalueerd.
Enkel de LVL het DB is gemachtigd om de laatste speeldag van de competitie uit te
stellen of te wijzigen.
Vriendenwedstrijden en tornooien dienen 14 dagen op voorhand worden aangevraagd bij
de LVL het DB.

Art 36. Het klassement
§2) Stijgen en dalen
Het Bestuursorgaan bepaalt bij het begin van ieder seizoen de modaliteiten mbt stijgen
en dalen.
Principieel zal de laatst geklasseerde ploeg in iedere reeks dalen naar de eerstvolgende
lagere reeks. De kampioen van iedere reeks zal stijgen naar de eerstvolgende hogere
reeks.
Indien meerdere ploegen moeten stijgen of dalen om de reeksen aan te vullen zal dit
gebeuren op basis van de klassering.
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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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