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Streekvergadering 
  

Alle clubs (behalve deze uit de Damescompetitie Oost) vergaderen op woensdag 3 juni 2015 om 19u30 in 
het Auditorium van het Provinciehuis Vlaams-Brabant Provincieplein 1 te 3010 Leuven. 
 

Voor iedere club moet een bestuurslid aanwezig zijn ! 
 

Dagorde 
19:15 ▪ ontvangst en opnemen aanwezigheden 
 

19:30 ▪ verwelkoming 
 ▪ verkiezing van de leden van de Algemene Vergadering van de KBLVB vzw 
 ▪ aanduiden van het college van rekeningnazieners 
 ▪ stemming in verband met voorstellen tot wijziging van het Algemeen Reglement 
 ▪ beknopt werkingsverslag seizoen 2014 – 2015 
 ▪ vooruitblik naar het seizoen 2015 – 2016 
 

20:00 ▪ gastspreker Tim Lamon “Laagdrempelige sportclub” 
 

20:30 ▪ vragen uit de vergadering {1} 
 ▪ huldiging van clubs en leden en uitreiking van de Fair Play 
 

21:00 Receptie voor alle deelnemers en gelegenheid om even bij te praten 
 

{1} De clubs kunnen tot uiterlijk vrijdag 22 mei ’15 hun vragen formuleren (info@kblvb.be); er zullen 
geen andere vragen aan bod kunnen komen. 

 
Het Provinciehuis Vlaams-Brabant is zeer vlot bereikbaar 
o met het openbaar vervoer kan je tot aan Leuven Station (op ± 300m van de vergaderplaats); 
o met de auto kan men terecht op de parking van het Provinciehuis (volg de bewegwijzering). Men kan slechts binnen 

wanneer er voldoende plaatsen beschikbaar zijn (zie aankondigingsbord). Men dient een ticket te nemen aan het 
slagboomsysteem en het na afloop van de vergadering te valideren in de inkomhal van het Provinciehuis. Bij volle parking 
kan men ook terecht in de betalende parking “De Bond” aan het station van Leuven. 

 
 

Transfers 
  

Elke niet-professionele sportbeoefenaar heeft het recht jaarlijks zijn overeenkomst van lidmaatschap met zijn 
sportvereniging (club) te beëindigen. Daarvoor moet de sportbeoefenaar, op straffe van nietigheid, : 
▪ tussen 1 en 30 juni een aangetekend schrijven sturen naar zijn sportvereniging (clubsecretaris of een andere 

bij de club gerechtigde voor de briefwisseling) én naar de sportfederatie (KBLVB Celestijnenlaan 39 bus 1 
3001 Heverlee); de poststempel van de aangetekende brief geldt als bewijs van verzending. 

▪ de brief heeft uitwerking op 1 juli daaropvolgend, met andere woorden vanaf die dag kan de sportbeoefenaar 
aansluiten bij een andere sportvereniging (club). 

 

De clubs en de KBLVB zijn verplicht de gevolgen te erkennen van een regelmatige beëindiging van de 
overeenkomst door de niet-professionele sportbeoefenaar. Zij moeten ook de vrije keuze van aansluiting bij 
een nieuwe club door de niet-professionele sportbeoefenaar eerbiedigen. 
 

Een eenvoudiger manier is nog steeds de gewone “afschrijving van een lid”. De nieuwe club van betrokkene 
stelt een volledig nieuw aansluitingsformulier op en voegt er de lidkaart en een door twee van de drie 
verantwoordelijke bestuursleden getekende verklaring van de afschrijvende club aan toe. 
 

 
 


