
 

 

Voorstel Wijzigingen statuten VHL – juni 2020 

 

Statuten in hun geheel   

Toepassing van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen 

(hierna WVV).  

Wijzigingen in de terminologie: 

 ‘Raad van Bestuur’ wordt ‘Bestuursorgaan’ (WVV) 

  ‘Secretaris-Generaal’ wordt ‘Algemeen Directeur 

 

 

Artikel 1 – Toepassing van het WVV: Het juiste adres van de zetel hoeft niet meer 

te worden vermeld in de statuten – alleen nog het Gewest. Vervanging van 

‘handelsrechtbank’ (bestaat niet meer) door ‘ondernemingsrechtbank’. 

 

De vereniging ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Brussel. 
Voor iedere verhuizing van de vereniging naar een ander Gewest  is een beslissing  
van de Algemene Vergadering van de leden vereist met inachtneming van het 
aanwezigheidsquorum en van de meerderheid die nodig is voor een 
statutenwijziging. 
Wanneer de zetel van de vereniging op een andere plaats wordt gevestigd, dan 
moet ze zich steeds bevinden in het Vlaams Geweest of in het tweetalig Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. Die wijziging moet in de bijlagen van het Belgisch 
Staatsblad worden gepubliceerd binnen de maand waarin die beslissing is 
genomen . 
Alle stukken waarvan sprake is in het Wetboek van vennootschappen en 
verenigingen (hierna WVV) worden toegevoegd aan het dossier bij de griffie van 
de Ondernemingsrechtbank van voornoemd gerechtelijk arrondissement. 

 

 

 

 



 

Artikel 6: Definitie van de termen ‘werkende leden’ en ‘toetredende leden’  

Toepassing van het WVV: de oorspronkelijk in het huishoudelijk reglement 

opgenomen definities moeten vanaf nu in de statuten worden vermeld (de rechten 

van de leden moeten vanaf nu in de statuten en niet meer in het huishoudelijk 

reglement worden bepaald).  

Gebruik van de term ‘werkend lid’ in de statuten in hun geheel in plaats van ‘clubs’ 

(samenhang om verwarring te voorkomen).  

 

Een werkend lid is een lid dat deel uitmaakt van de Algemene Vergadering van de 

VHL en bijgevolg stemrecht heeft. 

 

Artikel 7 – Toetreding/uitsluiting van leden  

 

a. De goedkeuring van het Bestuursorgaan voor het lidmaatschap van 

toegetreden leden valt weg.  (Dit werd in de praktijk niet toegepast) 

 

De werkende leden worden aanvaard bij beslissing van het 

Bestuursorgaan. 

 

b. De uitsluiting van een toegetreden lid door de Algemene Vergadering (dit is 

immers een uitsluiting waarvoor de clubs moeten zorgen) valt weg + 

aanwezigheidsquorum voor de uitsluiting van een werkend lid (WVV). 

 

De beslissing tot uitsluiting van een werkend lid kan alleen door de 
Algemene Vergadering worden genomen indien minstens twee derde van 
de werkende leden aanwezig is en een tweederdemeerderheid van de 
stemmen is uitgebracht, nadat het betrokken lid de gelegenheid heeft 
gekregen om zijn opmerkingen te uiten.  

Een toegetreden lid is een lid dat geen deel uitmaakt van de Algemene 
Vergadering, maar wel deelneemt aan de activiteiten van de VHL en ze ook 
ondersteunt, alsook de voordelen verbonden aan die activiteiten geniet. 



 

c. De mogelijkheid van een beslissing tot schorsing of uitsluiting van een 

werkend lid zonder motivering valt weg. 

Het Bestuursorgaan en de Algemene Vergadering beslissen soeverein over 
de schorsing of uitsluiting van een werkend lid. 

 

d. Gevolgen van de uitsluiting van een werkend lid wat de verschuldigde 

bedragen betreft: 

De ontslagnemende of uitgesloten werkende leden en/of hun respectieve 
rechthebbenden kunnen geen rechten doen gelden op het maatschappelijk 
vermogen van de vereniging.  
Zij kunnen geen rekeningen vorderen en evenmin doen verzegelen noch 
een inventaris opvragen. Zij kunnen geen terugbetaling eisen van de reeds 
door hen betaalde bijdragen en blijven verplicht om de bedragen te betalen 
die verschuldigd waren vóór hun ontslag of uitsluiting. 

 

Artikel 12 – Exclusieve bevoegdheden van de Algemene Vergadering  

Toepassing van het WVV: wijzigingen in de terminologie 

 

Alleen de Algemene Vergadering is bevoegd om: 

 De VZW om te vormen tot een IVZW of erkende samenwerkende 

vennootschap.  

 

Artikel 13 – Bijeenroeping van de Algemene Vergadering  

Mogelijkheid voor de VHL om de agenda van de Algemene Vergadering 21 dagen 

vooraf te publiceren (in plaats van 30 dagen zoals tot nu toe) 

 

De oproeping bevat tevens de agenda, die wordt vastgelegd door het 

Bestuursorgaan. De agenda van de Algemene Vergadering wordt minstens 21 

kalenderdagen vóór de datum van de vergadering op de website van de VZW 

gepubliceerd. 

 



 

Nieuw artikel – Weging van de stemmen 

Overeenkomstig het WVV moeten de regels betreffende de stemmen van de leden 

in de statuten en niet meer in het huishoudelijk reglement worden vermeld.  

 

Elk werkend lid van de VHL beschikt over één stem plus één extra stem (met een 
maximum van vijf stemmen in totaal) voor: 

- een werkend lid dat minstens één ploeg in de nationale competitie opstelt; 
- een werkend lid dat minstens 350 leden telt op 1  januari van het jaar waarin de 

Algemene Vergadering wordt gehouden; 
- een werkend lid dat minstens 700 leden telt op 1 januari van het jaar waarin de 

Algemene Vergadering wordt gehouden; 
- een werkend lid dat minstens 1.000 leden telt op 1 januari van het jaar waarin de 

Algemene Vergadering wordt gehouden. 

 

Artikel 15 – Quorum vereist voor een statutenwijziging/uitsluiting van werkende 

leden/ontbinding van de vereniging 

Voorlopig is er geen wijziging wat de vereiste meerderheden betreft, maar 

eenvoudigheidshalve verwijzen wij naar het WVV om te voorkomen dat de 

statuten moeten worden gewijzigd telkens wanneer de wet verandert.  

 

Met het oog op een wijziging van de statuten, een wijziging van het doel, de 
uitsluiting van werkende leden of de ontbinding van de vereniging, kan de 
Algemene Vergadering geldig beraadslagen enkel indien de aangelegenheid 
uitdrukkelijk in de oproeping is vermeld; ook is in die gevallen het in het WVV 
bepaalde aanwezigheidsquorum van toepassing. 

 

 

Artikelen 16 – Blanco en ongeldige stemmen 

Toepassing van het WVV voor de blanco en ongeldige stemmen zowel bij een 

stemming in de Algemene Vergadering als in het Bestuursorgaan.  

 



 

De onthoudingen, blanco stemmen en ongeldige stemmen worden niet meegeteld 

bij de berekening van de meerderheid.  

 

 

Artikel 17 – Notulen van de Algemene Vergadering en bekendmaking 

Er is geen secretaris van de Algemene Vergadering en het officiële orgaan bestaat 

niet meer. 

 

De notulen van de Algemene Vergadering worden opgenomen in een ter zetel van 
de vereniging bijgehouden Register en ondertekend door de Voorzitter en 
bestuurders die dat wensen . De notulen worden binnen de maand na de 
Algemene Vergadering bekendgemaakt op de website van de VHL, opdat alle 
leden kennis ervan kunnen nemen. 

 

 

 

Artikel 19  - Afschaffing van de laagste en hoogste leeftijdsgrens 

Zodra het aantal mandaten is beperkt, is het aan de Algemene Vergadering om te 

beslissen over de verkiezing van een bestuurder jonger dan 21 jaar of ouder dan 

70 jaar.  

 

Wie als  Voorzitter of bestuurder wil verkozen worden, moet lid zijn van een 
toegetreden lid van de VHL.  

 

Artikel 19 – Verkiezing van de bestuurders 

Vereenvoudiging van de wijze van verkiezing  

 

Tot bestuurder worden verkozen de personen die de meeste stemmen krijgen en 
minstens een volstrekte meerderheid hebben behaald. Als minder dan zes (6) 
personen de volstrekte meerderheid hebben behaald, dan worden de 6 
kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald als bestuurder verkozen. 



 

 

 

Artikel 23 – Bevoegdheid van de persoon die met het dagelijks bestuur is belast 

Verduidelijking van de bevoegdheid waarmee het Bestuursorgaan de Algemeen 

Directeur belast 

 

De Algemeen Directeur behartigt de lopende zaken. Hij is tevens bevoegd de 
beslissingen van het Bestuursorgaan uit te voeren en, meer in het bijzonder een 
mandaat ad litem te verstrekken aan een advocaat in gerechtelijke vorderingen 
als eiser of verweerder. 
Onder het dagelijks bestuur vallen de daden en beslissingen die niet verder gaan 
dan de dagelijkse behoeften van de VHL alsook de daden en beslissingen 
waarvoor, wegens hun geringe betekenis of dringende noodzakelijkheid, geen 
optreden van het Bestuursorgaan nodig is. 

 

Artikel 24 – Huishoudelijk reglement 

Toepassing van het WVV: de jongste versie van het door de Algemene Vergadering 

goedgekeurde huishoudelijk reglement moet in de statuten worden opgenomen.  

 

De Algemene Vergadering stelt een huishoudelijk reglement (HR) op.  
Het HR  alsook elke wijziging ervan achteraf moeten worden goedgekeurd door 
de Algemene Vergadering met minstens een tweederdemeerderheid van de 
stemmen. De VHL heeft een HR dat in zijn versie van 16 juni 2019 van toepassing 
is. 


