AANVRAAG TOT AANSLUITING NIEUWE CLUB
De ondergetekende, verantwoordelijke bestuursleden (1), verzoeken om inschrijving van de
club (2)
Inlichtingen:
1.Voorzitter :
Naam :
Adres :
Tel. :
E-mail :
2. Secretaris :
Naam :
Adres :
Tel. :
E-mail :

3. Penningmeester
Naam :
Adres :
Tel. :
E-mail :

Bovenstaande functies kunnen in toepassing van art. 112 A 2 a, niet gecumuleerd worden.
FACULTATIEVE FUNCTIES (indien mogelijk bij voorkeur in te vullen)
4. Administratieve Jeugdcoördinator:
Naam :
Adres :
Tel. : ......................................... Fax : ........................................ GSM :
E-mail :
5. Sporttechnische Jeugdcoördinator:
Naam : .............................................................................................................................................
Adres : ..............................................................................................................................................
Tel. : ......................................... Fax : ........................................ GSM : .......................................
E-mail : ..............................................................................................
6. Verantwoordelijke Dames:
Naam : .............................................................................................................................................

Adres : ..............................................................................................................................................
Tel. : ......................................... Fax : ........................................ GSM : .......................................
E-mail : ..............................................................................................
Benaming en nummer van de post- of bankrekening :
KBC Bankrekening nummer:
Terrein – Sporthal :
Naam:
Adres:

Tel:

Aansluitingskaarten van minstens 15 leden bijvoegen.
De ondergetekenden verklaren de statuten en reglementen van de Vlaamse Handbalvereniging v.z.w. te
kennen en na te leven.

Datum:

Handtekeningen bestuursleden

1. Voorzitter

2. Secretaris

3. Penningmeester

Naam :

Naam :

Naam :

(1) zie artikel 112

3 (3 handtekeningen vereist)

(2) volledige officiële benaming (3) aanvinken indien van toepassing

Beheerders en leden van het bestuurscomité van de club gaan akkoord met volgende reglementen:
(1) VHV reglementen: artikel 112 A 3 a

Verantwoordelijkheid van beheerders en leden van het bestuurscomité van de clubs
a. Verantwoordelijke leden
De drie leden van het bestuurscomité, door de club aangeduid als verantwoordelijke bestuursleden, zijn
persoonlijk aansprakelijk tegenover de eigen LV voor de sommen door hun club verschuldigd (bijdragen,
terugbetalingen, forfaits, boetes, enz...). Ingeval zij hun aandeel in het passief niet vereffenen, kunnen zij
worden geschrapt. Bijgevolg dienen de volgende verschillende formaliteiten te worden vervuld:
i. Voor clubs zonder rechtspersoonlijkheid
Ondertekening door de drie verantwoordelijke leden van het bestuurscomité van de club van
een speciaal formulier genoemd “aanvraag tot lidmaatschap”, waardoor zij hun
verantwoordelijkheid tegenover de LV erkennen.
ii. Voor de wettig opgerichte clubs (vzw.)
Dezelfde formaliteiten als onder de voorgaande alinea, maar dan door de drie beheerders,
verantwoordelijk voor het financieel beheer. Een regelmatig ontslagen lid van een
bestuurscomité is niet meer verantwoordelijk tegenover de LV, voor een achteraf vastgesteld
tekort. Bij ontslag van een tegenover de LV verantwoordelijk bestuurslid, dient de club dit
onmiddellijk te melden aan het SG van het VHV. Gelijktijdig zal de club dan ook de naam,
voornaam en volledig adres van zijn plaatsvervanger doorgeven. De verantwoordelijke
bestuursleden zijn aansprakelijk voor de schulden die vóór hun in functie treden zij
aangegaan, tenzij zij op dat ogenblik het nodige voorbehoud hebben gemaakt.

(2) Bovenstaande functies kunnen in toepassing van art. 112 A 2 a, niet gecumuleerd worden:
Het bestuur van een club moet steeds zijn samengesteld uit ten minste 3 verschillende personen:
• een voorzitter
• een secretaris
• een penningmeester.

Handtekeningen bestuursleden
Gelezen en goedgekeurd

1.

2.

3.

Naam :

Naam :

Naam :

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

