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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
1.Naam, zetel, doel, duur
Art. 1: de vereniging draagt de naam “Velvoc vzw.” Ze voert de Nederlandse taal.
Art. 2: de maatschappelijke zetel is gevestigd te Herent, Binnenstraat 45A.
Art 3: de vereniging heeft tot doel de volleybalsport te laten beoefenen en te stimuleren, dit in
structureel clubverband. De vereniging is a-politiek van aard.
Art 4: de vereniging is opgericht voor onbepaalde duur en is aangesloten bij de
Vlaamse Volleybalbond vzw.
2.De Leden
Art 5: de vereniging bestaat uit een onbeperkt aantal leden, met een minimum van tien.
Art 6: nieuwe leden worden, mits verzoek tot toetreding, al dan niet aanvaard door de raad van
bestuur.
Art 7: de leden betalen een jaarlijkse bijdrage welke vastgelegd wordt door de raad van
bestuur (zie bijlage : lidgelden Velvoc vzw).
Art 8: het staat elk lid vrij zijn ontslag aan de raad van bestuur aan te bieden. De uitsluiting
van een lid kan slechts door de raad van beheer en met meerderheid van 2/3 der stemmen,
van de aanwezige bestuursleden, uitgesproken worden (afronding naar boven).
De uitgesloten of ontslagnemende leden kunnen geen aanspraak maken op eigendommen van
de club.
Art 9: de ontslagnemende leden dienen de in bruikleen gekregen uitrusting in elk geval aan de
club terug te bezorgen. Deze uitrusting mag geen veranderingen ondergaan, op straf van het
betalen van de nieuwwaarde van deze uitrusting.
Art 10: de vereniging wordt geleid door een raad van bestuur volgens de statuten van de
“vzw Velvoc”.
Art 11: de algemene spelersvergadering wordt gevormd door alle rechtmatig aangesloten leden
van de vereniging. Deze vergadering moet minimum éénmaal per jaar doorgaan of door
een individueel gesprek vervangen worden.
Art 12: de algemene spelersvergadering wordt voorgezeten door de voorzitter, ondervoorzitter
of de secretaris.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Art 13: wijzigingen aan het huishoudelijk reglement kunnen enkel op de algemene spelersvergadering
worden goedgekeurd.
Art 14: elk aangesloten lid wordt geacht in kennis te zijn van dit huishoudelijk reglement en het te
aanvaarden.
Art 15: het addendum met betrekking tot de gedragscode maakt integraal deel uit van het
huishoudelijk reglement en is derhalve tegenstelbaar aan alle leden van de vereniging.
Art 16: GDPR privacy verklaring : uw persoonsgegevens worden verwerkt door Velvoc vzw,
Binnenstraat 45A, 3020 Herent, voor ledenbeheer en organisatie van activiteiten op basis van
de contractuele relatie als gevolg van uw inschrijving en voor direct marketing (om u op de
hoogte te houden van onze activiteiten) op basis van ons gerechtvaardigd belang om sport aan
te bieden. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing,
volstaat het ons dat mee te delen op “contact” via onze website. Via dat adres kan u ook altijd
vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze vragen te verbeteren. Een lid heeft het
recht vergeten te worden na verlaten van de club.
Heropgemaakt te Herent op 03 mei 2018
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