
 
 

STATUTEN en HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

FEITELIJKE VERENIGING  

‘VOTEROES’ 

 
 
Artikel 1  
De vereniging VOTEROES is een feitelijke vereniging (‘FV’), opgericht voor onbepaalde duur (in 
1981).  
 
Artikel 2  
De vereniging is gevestigd te 3001 Heverlee, Oud-Heverleestraat 19, waarnaar alle 
correspondentie geldig wordt gericht. 
 
Artikel 3 
Dagelijks bestuur: 
Geertrui Smedts – voorzitter – Spaarstraat 149 – 3010 Kessel-Lo 
Nicole Poels – secretaris – Oud-Heverleestraat 19 – 3001 Heverlee 
Irène Bervoets – penningmeester – Broekstraat 278 – 3001 Heverlee 
 
Artikel 4 
Doel van de vereniging:  
Een recreatieve volleybalploeg zijn die deelneemt aan de competitie in de federatie van de 
Vriendschap, waar recreatie en fair play voorrang hebben op het competitieve. Deelnemen en leuke 
wedstrijden spelen is belangrijker dan de plaats. 
Lange termijn doelstellingen: 
1. Consolidatie van het aantal leden. 
2. Bestuurswerking optimaliseren door bijscholing te volgen, nieuwe bestuursleden aan te 
moedigen,...  
3. Ereleden (oud-leden van de ploeg) blijvend betrekken bij speciale gebeurtenissen 
4. Contacten met bevriende ploegen onderhouden door organisatie van diverse activiteiten zoals 
een tornooi. 
 
Artikel 5  
Toetreding  
De leden treden toe voor de duur van een jaar, waarna ze vrij zijn om de aansluiting al dan niet 
verder te zetten. 
Het maximum aantal leden is onbeperkt. Het minimum is vastgesteld op 10. Een wijziging van het 
ledenbestand om welke reden ook, zoals overlijden, ontslag, afzetting, kan niet leiden tot 
ontbinding van de FV.  
 
Artikel 6 
Bijdragen 
Het dagelijks bestuur bepaalt ledenbijdrage aan de hand van het budget voor het komende jaar. 
 
Artikel 7 
Leden 
Elk nieuw lid zal gedurende een proefperiode van een maand effectief deelnemen alvorens door het 
bestuur definitief aanvaard te worden tot de club. 

Wij verwachten van deze nieuwe leden geen volstrekte volleybalvaardigheid, maar wel de 



soepelheid en de wil om zich deze vaardigheid vrij spoedig eigen te maken. Wie hieraan na deze 
proefperiode niet blijkt te voldoen zal voor verder lidmaatschap geschrapt worden. Het bestuur 
beslist hierover met meerderheid van stemmen. 

Wanneer het wekelijks aantal actieve leden uit 17 a 18 personen bestaat, zullen geen nieuwe leden 
meer aanvaard worden tot het ogenblik dat dit streefcijfer niet meer bereikt wordt, tenzij het 
aantal leden en de sportaccommodaties ons toelaten meerdere sessies te organiseren. 

Kandidaat-leden die zich niet voor een volledig of het nog resterend seizoen willen inschrijven, met 
de daarbij voorziene onkosten voor lidmaatschap, verzekering en het indienen van de 
voorgeschreven medische goedkeuring, als mede het reglement en de statuten niet ter 
goedkeuring hebben ondertekend, kunnen niet als leden van Voteroes worden beschouwd en zullen 
derhalve niet op de oefenstonden worden toegelaten. Voor naleving van deze regels is elk 
bestuurslid gemachtigd op te treden. 
 
Artikel 8 
Verzekering 
De club voorziet voor elk lid een verzekering voor de duur van een jaar. 
 
Artikel 9 
Evaluatie 
De doelstellingen worden door het bestuur bepaald en opgevolgd. Ze worden tussentijds 
geëvalueerd en eventueel aangepast. Op het einde van het seizoen volgt een eindoverleg met de 
ganse ploeg (mei-juni). De bevindingen worden opgenomen in een verslag, dat aangevuld wordt 
met een financieel verslag van de ploeg. 
 
Artikel 10  
In geval van ontbinding van de feitelijke vereniging benoemt de algemene vergadering één of meer 
vereffenaars. Zij bepaalt hun bevoegdheid en, in de geest van het in artikel 4 omschreven doel, de 
bestemming die aan het vermogen van de FV moet worden gegeven.  
 
Aanpassingen en wijzigingen: 1 september 2018 

 
Het bestuur 
 
Geertrui Smedts  Nicole Poels   Irène Bervoets 
Voorzitter   secretaris   penningmeester 


