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HUISHOUDELIJK REGLEMENT VZW VABCO MOL ATLETIEK
HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN
OPRICHTING – BENAMING – DOEL EN DUUR
Art.1
Op 7 januari 1960 werd onze vereniging opgericht en als dusdanig aangesloten bij de KBAB onder het
nummer 312.
Op 10 maart 1980 kreeg ze rechtspersoonlijkheid als vereniging zonder winstoogmerk,
VZW Vabco Mol Atletiek, afgekort VMOL.
Ze staat gekend in de bijlagen van Belgisch staatsblad als VZW met verenigingsnummer ...... en met
BTW- of ondernemingsnummer BE0420-792-037.
De vereniging is gevestigd te 2400 Mol, Bergstraat 4/1. Zij ressorteert onder het gerechtelijk
Arrondissement Turnhout.
Art. 2
De vereniging heeft tot doel:
Het bevorderen van de lichamelijke opvoeding in het algemeen en de atletiek in het bijzonder en
zulks in de ruime zin van het woord; het verrichten van alle handelingen die rechtstreeks of
onrechtstreeks met haar doel in verband staan en die kunnen bijdragen dit te verwezenlijken.
Art.3
De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur.
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HOOFDSTUK II: BESTUUR
Art.4
De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur zoals bepaald in de statuten.
De bijeenroeping van de vergaderingen worden bepaald door de statuten.
De vergaderingen hebben hoofdzakelijk maandelijks plaats in sportcentrum Den Uyt, tenzij de Raad
anders bepaalt.
Art.5
De raad kiest onder zijn leden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
Art. 6
De bevoegdheid van de raad van bestuur wordt ook bepaald in de statuten.
Art.7
Rechtshandelingen waarvan de waarde meer dan 5OO€ bedraagt, kunnen niet worden verricht door
één bestuurder, zelfs niet met bijzondere opdracht, maar dragen minstens de goedkeuring van twee
andere leden van de raad van bestuur of, zo er één bestaat, van het dagelijks bestuur .
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HOOFDSTUK III: ALGEMENE VERGADERING
Art.8
De algemene vergadering is het opperste gezag van de vereniging en haar besluiten verbinden
evenzeer de leden die niet of tegenstemmen.
Art.9
De algemene vergadering wordt bijeengeroepen zoals bepaald in de statuten.

4

VMOL ATLETIEKCLUB
HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Vzw Vabco Mol Atletiek
Bergstraat 4 bus 3, 2400 Mol
secretariaat@vmol.be
www.vmol.be
BNP Paribas Fortis: BE37035307847628

HOOFDSTUK IV: BEGIN EN EINDE VAN LIDMAATSCHAP
Art.10
Een persoon kan lid worden van onze vereniging, maar ook dit lidmaatschap beëindigen of beëindigd
zien zoals bepaald door de reglementen en de statuten van de Val en binnen de termijnen voorzien
door het decreet.
Art.11.1
Men kan verenigingslid worden door een aansluiting, waarvan het model is vastgesteld de raad van
bestuur van de Val, te ondertekenen.
11. 2
Ieder persoon die een aansluitingskaart ondertekent, verklaart zich vrijwillig aan te sluiten en zich te
schikken naar de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging evenals
naar de
statuten en het huishoudelijk reglement van de Val, en naar de wedstrijd- en sportreglementen.
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HOOFDSTUK IV: WEDSTRIJDEN EN OEFENSTONDEN
Art.12
Al de deelnemers aan wedstrijden zijn onderworpen aan de bepalingen van dit reglement en aan
deze van de wedstrijd- en sportreglementen van de Val.
INSCHRIJVING VOOR WEDSTRIJDEN
Art.13.1
Alleen verenigingsleden, in het bezit van een geldige vergunning, worden ingeschreven voor
wedstrijden door hun verenigingssecretaris of afgevaardigde.
13.2
Een verenigingslid dat zonder vergunning aan een wedstrijd deelneemt stelt zich bloot aan sancties
opgelegd door de Val.
13.3
De inschrijvingen dienen te gebeuren op de wijze vastgesteld door de raad van bestuur van Val, KBAB
of IAAF.

13.4
Eventuele boetes opgelegd door de Val of de KBAB bij afwezigheid aan kampioenschapswedstrijden
vallen ten laste van de atleet.
WEDSTRIJDKLEDIJ
Art.14.1
Het is de verenigingsleden verplicht aan wedstrijden deel te nemen in de officiële clubuitrusting.
Indien de vereniging een sponsor(s) heeft is de atleet verplicht de shirtpubliciteit zichtbaar te dragen
op alle officiële wedstrijden.
14.2
De atleten die hieraan niet voldoen, komen niet in aanmerking voor het atletenfonds.
Uitzondering wordt gemaakt voor de atleten die zijn geselecteerd bij de atletengroep Atletiek
Vlaanderen en bij de IAAF, wedstrijden waar andere regels gelden.

OEFENSTONDEN
Art.15.1
De oefenstonden hebben plaats op het sportcentrum Den Uyt, en op de door de raad van Bestuur
bepaalde andere plaatsen, zoals bepaald in het organigram dat jaarlijks wordt gepubliceerd op op de
website www.vmol.be
15.2
Kleedkamers staan ter beschikking van de leden die deze met zorg gebruiken. Leden die zich hier
niet aan houden kunnen de toegang worden ontzegd.
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15.3
De atleten houden zich aan de reglementen opgelegd door de Raad van bestuur van het
sportcentrum en aan de gedragscode opgesteld door de Raad van bestuur van onze vereniging.
15.4
worden toegelaten:
de leden die hun lidmaatschap betaald hebben en het formulier ‘aanvraag van vergunning”
bezorgd hebben aan de secretaris, kunnen de trainingen volgen bij een vmol-trainer .

TRAINERS
Art.16
De Raad van bestuur duidt jaarlijks de trainers aan in functie.
De trainers ontvangen een vergoeding voor hun prestatie die per kwartaal wordt uitbetaald en ze
zullen in de mate van het mogelijke gesteund worden bij het uitoefenen van hun functie.
Ook de trainers houden zich aan de voor hen geldende gedragscode.
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HOOFDSTUK VI: OVERTREDINGEN – STRAFFEN EN BELONINGEN
OVERTREDINGEN
Art.17
Onder overtredingen worden in dit hoofdstuk verstaan:
In het algemeen:
a) Alle handelingen en gedragingen in strijd met de bepalingen van de statuten, het
huishoudelijk reglement en het wedstrijd- en sportreglement van de Val.
In het bijzonder:
a) Het schaden van de belangen van VMOL, haar leden of de atletiek, het zij door handelen,
nalaten of lijfelijk verzet.
b) Het niet voldoen aan financiële verplichtingen zoals o.a. het niet betalen van
lidmaatschapsbijdragen of het terugbetalen van voorgeschoten gelden of het betalen van boetes
opgelegd door de Val.
c) Bedrieglijke handelingen inzake het uitkomen of doen uitkomen van verenigingsleden,
het verstrekken van misleidende opgaven en inlichtingen
d) Onbehoorlijk gedrag tijdens, voor of na een wedstrijd en tijdens de trainingen.
e) Het niet nakomen van aangegane verplichtingen.
f) Het schenden van de geheimhouding ten opzichte van het besprokene in een vergadering
met gesloten deuren.
g) Het nemen of verstrekken van doping of handelingen in strijd met het antidopingbeleid
van de Vlaamse overheid
OPROEPING TOT VERSCHIJN EN STRAFFEN
Art.18.1
De Raad van bestuur heeft het recht leden op te roepen voor het dagelijks bestuur. Deze oproep
gebeurt aangetekend binnen de 30 dagen na het aangeklaagde feit. De zaak moet voorkomen binnen
de 15 dagen na de oproeping.
Wanneer een lid zonder geldige reden of zonder verwittiging niet komt opdagen binnen de 15 dagen
kan het op inactief geplaatst worden. De kennisgeving aan het betrokken lid van de genomen
beslissing gebeurt bij aangetekend schrijven en de eventuele straf is onmiddellijk van kracht.
18.2
Voor overtredingen kunnen één of meer van de volgende straffen worden opgelegd:
a) Berisping
b) Ernstige berisping
c) Schorsing deelname aan clubtrainingen en andere clubactiviteiten tot ten hoogste 15
dagen
d) Verbod tot bekleden van bepaalde functies, al dan niet voor een bepaalde termijn.
e) Schrappen uit atletenfonds
f) Afschrijving als lid
18.3
Bij uitspraak kan worden bepaald dat de straf definitief of voorwaardelijk is.
De uitspraak wordt de betrokkene schriftelijk meegedeeld.
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18.4
Bij een eventuele straf, vanaf punt c, kan een lid in beroep gaan, dit ten laatste tien dagen na
bekendmaking van de opgelegde straf. Poststempel telt.
Beroep dient met een aangetekend schrijven te gebeuren aan de raad van bestuur. Het beroep zal in
de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur behandeld worden. De betrokken persoon zal
dan persoonlijk of bijgestaan door een derde zijn zaak kunnen komen verdedigen. Leden, jonger dan
18 jaar, kunnen zich laten vergezellen door vader of moeder of een aangestelde verantwoordelijke.
Van de beslissing in beroep wordt bij aangetekend schrijven kennis gegeven en de straf is van kracht
vanaf de vijfde kalenderdag na de kennisgeving.
BELONINGEN
Art.19. 1
De raad van bestuur stelt jaarlijks een atletenfonds op.
19.2
Het reglement van het atletenfonds wordt geplaatst op de website van de club. De wijze van
toekennen wordt jaarlijks bepaald door de raad van bestuur.
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HOOFDSTUK VII SLOTBEPALINGEN
NOODBEVOEGDHEDEN
Art.20. 1
In gevallen waarin dit reglement niet of onvoldoende voorziet of in geval van tegenstrijdigheden,
beslist de raad van bestuur.
20.2
De raad van bestuur dient in dit geval aan de eerstvolgende algemene vergadering de nodige
wijzigingen of aanvullingen voor te stellen en te laten goedkeuren.
BUITENWERKSTELLING
Art. 21 1
Indien bijzondere omstandigheden dit noodzakelijk maken kan de raad van bestuur één of meer
bepalingen tijdelijk buiten werking stellen en vervangen door andere regelingen, onder de volgende
voorwaarden:
a) De vervangende regeling kan slechts duren tot de eerstvolgende algemene vergadering
b) De vervangende regeling mag niet ins strijdzijn met de statuten
21.2
Indien de algemene vergadering geen beslissing neemt of de vervangende regeling niet goedkeurt
worden de vroegere bepalingen onmiddellijk terug van kracht.
KENNISGEVING VAN STATUTEN EN REGLEMENTEN
Art. 22
Ieder verenigingslid is gehouden aan de statuten, het huishoudelijk reglement en het wedstrijd- en
sportreglement te kennen en na te leven.
Art.23
Dit huishoudelijk reglement werd opgesteld overeenkomstig de statuten van VZV Vabco Mol Atletiek.
Het vult deze laatste aan. Het heeft voor zijn leden dezelfde bindende kracht als de statuten zelf.
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