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Afvalbehandeling
Recyclage
Moerbroek 6
2270 Herenthout
 014 255015
 info@grct.be

Ambiance

Kruiskensbaan 3 2560 Bevel
 03 4112366
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RAPPORT SPORTCOMITE – zitting 4 juni

Bevestiging minnelijke schikking:
week
18
2/05/2015
006060 Vermeiren
Dries
Bart
074130 Moens
week
19
9/05/2015
136019 Ceulemans
Michel

3 bekerwedstrijden
1 bekerwedstrijd
1 bekerwedstrijd vt

Uitspraak na verschijnen
1.5 - 3.2.3 - 3.2.4
285006 Holemans
Werner
geschorst voor alle officiële functies op het terrein tot 31/12/2015

2

MEDEDELING Dagelijks Bestuur

CLUBVERGADERING op vrijdag 19 juni ipv 12 juni.
Clubvergadering
De Algemene Vergadering voor alle clubs zal doorgaan door op vrijdag 19 juni 2015 om 20u in het
bondslokaal te Itegem, Hallaarstraat 40 in zaal JOKI (ingang langs achter).
De aanwezigheid van een clubafgevaardigde is verplicht.
Agenda
 Verwelkoming
 Reglementswijzigingen
 Interpellaties*
 Nabeschouwingen 2014-2015
 Voorbeschouwingen 2015-2016
 Huldiging
 Slotwoord
*Alleen de interpellaties die voor 27 mei bij het Dagelijks Bestuur werden aangemeld zullen tijdens de
Algemene Vergadering worden toegelicht.
Inschrijvingsformulieren
De clubbestuurders worden verzocht de inschrijvingsformulieren voor het seizoen 2015 - 2016 zo spoedig
mogelijk in te sturen naar:
De ledenlijsten met geschrapte leden moeten voor de clubvergadering van 19 juni terug bezorgd worden:
per e-mail: info@l-vl.be of caesfrancois@gmail.be
Verzekering
De clubs worden er aan herinnerd dat alle oefenwedstrijden of tornooien moeten aangemeld worden voor
de verzekering.
De datum en de plaats (inclusief postnummer) van de activiteiten dienen 14 dagen voor de wedstrijd te
worden doorgemaild naar info@l-v-l.be
Transfers
a) Algemene bepaling.
Het beëindigen van een overeenkomst tussen de club en een lid dient geregeld te worden door het
zenden van een opzeggingsbrief, te sturen tussen 1 en 30 juni naar de naar de LVL-secretaris, die het
ontslag doorstuurt naar de clubsecretaris. (post of e-mail)
b)Transfer in onderling akkoord
Bij een overgang van een lid naar een andere club is het noodzakelijk dat de clubsecretarissen van
beide clubs in de daartoe voorziene rubrieken van het LVL-aansluitings/transferformulier hun
handtekening plaatsen.
d) Scheidsrechters
De scheidsrechters kunnen hun lidmaatschap bij een club jaarlijks opzeggen zoals bepaald in artikel 15
a) of een overgang naar een andere club verkrijgen zoals bepaald in artikel 15 b).
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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

Brasserie

La Cita
Originele en dagverse gerechten.
Ruime keuze bieren, wijnen & frisdranken

Bergstraat 125 Heist op den Berg
 015 249076 - 
eat@lacita.be
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