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Resultaat stemmingen streekvergadering 
  

Leden Algemene Vergadering van de KBLVB v.z.w. 
 

Het mandaat gaat in bij de Algemene Vergadering van juni 2015 en loopt tot de dag vóór de Algemene 
Vergadering van juni 2016. 
De streekvergadering draagt volgende 10 kandidaten voor: Knaepen Jan, Kog Marcel, Lambrechts Omer, 
Ruymen Marc, Tiré Daniel, Vancauwenberg Georgius, Vanderghinste Alphonse, Vangrunderbeeck Raoul, Vanmol 
Paul en Verdonck Liliane. 
 

College van rekeningnazieners 
 

Het mandaat loopt van 1 augustus 2015 tot en met 31 juli 2016. 
De streekvergadering draagt volgende 3 kandidaten voor: Demuynck Marcel, Vancauwenberg Georgius en 
Verdonck Liliane. 
 

Aanpassing van het Algemeen Reglement 
 

De streekvergadering verleent gunstig advies aan de voorgelegde voorstellen tot wijziging van Art. 46, Art. 54 
en Art. 151. 
 
 

Reeksindeling 15/16 
  

De samenstelling van de reeksen zal vanaf 15 juni 15 beschikbaar zijn op de website. 
 
 

Vriendschappelijke wedstrijden en tornooien 
  

Deze wedstrijden moeten op voorhand schriftelijk worden aangevraagd in de voorgeschreven vormen en 
termijnen (zie Art. 117 en Art. 118 van het Algemeen Reglement). Tevens dient per wedstrijd een 
scheidsrechterblad te worden ingevuld en opgestuurd naar het Huis van de KBLVB, Celestijnenlaan 39/0001, 
3001 Leuven (Heverlee). 
 
 

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. 
 


