REGIO NOORD - WEST

Reglement van Inwendige Orde (RIO)
TITEL I
LEDEN - BEHEER - ZETEL

Artikel 1: Leden - Regionale Studiecommissie Regio Noord-West - Beheer – Zetel.
1. Alle werkende voetbalclubs van de Regio Noord-West, aangesloten bij de KBVB, zowel deze van
lagere als hogere afdelingen, kunnen deel uitmaken van de Verstandhouding Voetbalclubs Regio
Noord-West Limburg (afgekort Regio Noord-West)
Hiertoe dienen zij jaarlijks een lidgeld te betalen, waarvan het bedrag door het bestuur van het
Gewest wordt vastgelegd.
2. De Regio Noord-West beheerd door een “Regionale Studiecommissie” die dienst
doet als Algemene Vergadering: zie artikels 5 tot en met 9 van onderhavig reglement.
3. De Regionale Studiecommissie van de Regio Noord-West, vertrouwt het dagelijks bestuur
van de vereniging, evenals het financieel en administratief beheer van haar patrimonium toe aan
de Vzwd Verstandhouding Voetbalclubs Regio Noord-West (zie de “ statuten van de Vzwd
Verstandhouding Voetbalclubs Regio Noord-West Limburg ” in bijlage) en dit tegen betaling van de
daartoe gemaakte kosten en uitgaven.
Het bedrag ervan wordt elk jaar vastgesteld door de Regionale studiecommissie.
4. Bij ontbinding van de VZWD wordt het overblijvende maatschappelijk bezit toegewezen aan de
Koninklijke Limburgse verstandhouding VZW (zie art. 21 statuten)
5. De zetel van de Vzwd Verstandhouding Voetbalclubs Regio Noord-West Limburg is gevestigd te
3582 BERINGEN, Koersel – Dorp 41 bus 6

TITEL II
DOEL

Artikel 2: Doel.
De Vzwd Verstandhouding Voetbalclubs Regio Noord-West Limburg is als vereniging aangesloten bij
de K.B.V.B. onder stamnummer 2810. Ze kan niet beschouwd worden als een tegenhanger van een
officieel comité of commissie, doch is integendeel opgericht ter ondersteuning ervan, teneinde het
werk van deze officiële organismen te vergemakkelijken en eventueel adviezen te geven.
Zij heeft verder tot doel:
1. De belangen van alle clubs van het gewest te behartigen
2. De zuivere sportgeest in het gewest te onderhouden, en de onderlinge verstandhouding tussen
de clubs te bevorderen
3. De agendapunten van de Nationale studiecommissie en van de Beperkte Algemene Vergadering
te bestuderen, en in het algemeen alle reglementsteksten te beoordelen en eventueel te adviseren
4. Leergangen voor clubleiders, clubleden en clubsecretarissen in te richten.
5. Wedstrijden en/of festiviteiten te organiseren, al dan niet in samenwerking met clubs of andere
organismen.
6. De verwezenlijking of verwerving van alle roerende en onroerende goederen, wettig voor het
gestelde doel.
7. Deelnemers aan te wijzen voor deelname aan de beker van België, zoals aangegeven in de
modaliteiten van het Provinciaal Comité Limburg.
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TITEL III
REGIONALE STUDIECOMMISSIE VAN DE REGIO NOORD - WEST

Artikel 3:Samenstelling van de Regionale Studiecommissie.
1. De Gewestelijke Studiecommissie is als volgt samengesteld:
a. Personen, aangesloten bij een club van Regio Noord-West, die zetelen in nationale comités
en commissies van de K.B.V.B. en die de wens uitdrukken om deel uit te maken van de
Regionale Studiecommissie.
b. De afgevaardigde van de lagere afdelingen in de regio bij de Beperkte Algemene Vergader.
c. De leden van de regio die zetelen in P.C. Limburg
d. De leden van de regio die deel uitmaken van het bureel van het B.A.L.
e. Eén afgevaardigde van elke club van de regio (zijn/haar naam, evenals die van hun
plaatsvervanger dient op de eerste vergadering van het seizoen schriftelijk te worden
bekendgemaakt aan het secretariaat )
f. De ereleden van de regio.
g. De secretaris van de regio, echter zonder stemrecht indien deze door het bestuur wordt
aangeduid buiten de hierboven vernoemde leden.
2. Een lid dat meerdere functies bekleedt (vb lid PC en secretaris de regio) kan slechts zetelen in
één van deze hoedanigheden.
Het andere mandaat of mandaten worden dan niet ingenomen door een vervanger.
3. In principe kunnen in de loop van het seizoen geen wijzigingen aangebracht worden in de samenstelling van de Regionale Studiecommissie (effectieve zowel als plaatsvervangende leden)
Het bestuur kan echter in uitzonderlijke gevallen, waarover het soeverein oordeelt, dit wel
aanvaarden.

Artikel 4: Bestuur/Voorzitterschap van de Regionale Studiecommissie.
Bestuur:

De Regionale Studiecommissie verkiest in haar schoot een bestuur.
Overgangsmaatregel:
Het bestuur zal starten met 15 leden:
1. BODARD TONY,
2. BROCKMANS WILLY,
3. GERITS JOANNES,
4. GEUNS RUDOLF,
5. HAMAL MARCO,
6. HENDRIKS JOZEF,
7. HOOGEWYS ERIC,
8. HOUTMEYERS GEERT,
9. LODTS RENÉ,
10. MAES JACQUES,
11. REYNDERS JOSEPH HENRI,
12. TIJSSEN MARTINUS,
13. VANMEERT DANNY,
14. VLASSAKS JACOB VALENTINUS,
15. WINTERS JAN,

Heidestraat 37, 3945 Ham

(° 05.08.1934)

Pelsveld 21, 3583 Beringen
Luikersteenweg 325, 3920 Lommel
Nieuwstraat 8, 3530 Houthalen-Helchteren

(° 18.01.1943)
(° 17.02.1943)
(° 07.09.1954)

Overes 105, 3990 Peer 5
Koningsstraat 22, 3920 Lommel
Bosschelweg 48, 3950 Kaulille

(° 07.05.1962)
(° 23.11.1953)
(° 05.11.1959)

Koersel – Dorp 41 bus 6, 3582 Beringen

(° 17.06.1971)

Sparreweg 174, 3980 Tessenderlo
Hertog Janplein 34A, 3920 Lommel

(° 02.12.1951)
(° 02.06-1957)

Corseliusstraat 7 bus 2, 3582 Beringen
Kraanstraat 25 bus 2, 3900 Overpelt
Grotstraat 22 bus 1, 3583 Beringen

(° 20.02.1943)
(° 14.09.1959)
(° 16.02.1963)

Posthoornstraat, 17/0005, 3930 Hamont-Achel
Kievitstraat 21, 3910 Neerpelt

(° 29.09.1957)
(° 03.06.1951)

Allen ex-bestuursleden van de gewesten Beringen en Noord-Limburg
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Het aantal bestuursleden zal in tijd gereduceerd worden naar acht bestuursleden. Dit zal gebeuren
door middel van: ontslag, niet herverkiezing, of leeftijdsgrens. De huidige samengestelde bestuur zal
aanblijven tot en met seizoen 2021-2022.
Voor aanvang van het seizoen 2022-2023 zal er via loting een volgorde van verkiezing bepaald
worden waarbij aan de verkozenen een mandaat van vier jaar zal verleend worden. Er op lettende dat
er over een tijdsspanne van vier jaar een evenredige verdeling is van de her-verkiesbare
bestuursleden.
Om echter de continuïteit te verzekeren zullen de Voorzitter, of Ondervoorzitter, of Secretaris, of
Schatbewaarder niet in hetzelfde jaar her-verkiesbaar zijn.

Voorzitterschap:
Op de eerste bestuursvergadering van het seizoen verkiezen de leden van het bestuur in hun schoot
de voorzitter, de ondervoorzitter de secretaris en de penningmeester.
De functie van secretaris in combinatie met penningmeester, is toegelaten.
De duur van deze mandaten is: zie art. 4: overgangsmaatregel
De kandidaturen worden bekendgemaakt op de eerste bestuursvergadering van het seizoen.
Een opvolger beeindigt het mandaat van zijn voorganger

Artikel 5: Taken en bevoegdheden van de Regionale studiecommissie.
De regionale studiecommissie komt regelmatig in vergadering bijeen (op oproeping van de voorzitter
of secretaris, ofwel van … bestuursleden), teneinde er in voorkomend geval te beslissen over
volgende punten:
1. De agendapunten van de nationale Studiecommissie, van de Beperkte Algemene Vergadering
van de Provinciale Algemene Vergadering, of van de Limburgse Verstandhouding.
2. Voorstellen of beoordeling van reglementswijzigingen.
Clubs die een reglementswijziging wensen in te dienen, moeten hun ontwerp vooraf voorleggen
aan het bestuur dat zal oordelen of het ontwerp al dan niet kan gesteund worden en voorgesteld
aan de Limburgse Verstandhouding die het na goedkeuring zal voorleggen aan de Nationale
Studiecommissie.
3. Bespreking van de reeksindeling, voorgesteld door het PC.
4. Voordragen van de kandidaturen voor PC.
5. Voorstellen aan de Limburgse Verstandhouding van de leden voor de Beperkte Algemene
Vergadering.
6. Bekrachtiging van voorstellen uitgaande van het bestuur.
7. Goedkeuren van de jaarrekeningen en ontlasting dienaangaande van de bestuurders.

Artikel 6: Werkgroepen.
De Regionale Studiecommissie, kan in haar schoot een of meer afzonderlijke werkgroepen oprichten
met een specifiek doel, gestructureerd als feitelijke vereniging of Vzwd.

Artikel 7: Beslissingen binnen de Regionale Studiecommissie.
De Regionale Studiecommissie neemt haar beslissingen bij gewone meerderheid van stemmen
uitgebracht door de stemgerechtigde leden, waarbij aan ieder lid één stem wordt toegekend.
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TITEL IV
BESTUUR VAN DE REGIONALE STUDIECOMMISSIE
VAN DE REGIO NOORD - WEST

Artikel 8: Rechtspersoonlijkheid - Samenstelling van het Bestuur.
1. Het bestuur van de Regionale studiecommissie regio Noord-West dat tevens de Algemene
Vergadering uitmaakt van de Vzwd Verstandhouding voetbalclubs Regio Noord-West
Limburg(waarvan de statuten in bijlage) is als volgt samengesteld.
a. De Voorzitter van de Vzwd Regio Noord-West, tevens voorzitter van de raad van bestuur.
b. De O/voorzitter van de Vzwd Regio Noord-West, tevens O/voorzitter de raad van bestuur.
c. De secretaris van de Vzwd Regio Noord-West, tevens secretaris van de raad bestuur.
d. De schatbewaarder van de Vzwd Regio Noord-West, tevens schatbewaarder van de raad van
Bestuur
h. Leden, aangeduid door de clubs; zie art. 4: overgangsmaatregel
2. Het bestuur verkiest in zijn schoot 1 Voorzitter, 1 Ondervoorzitter, 1 Secretaris en 1 Penningmeester (de functie van secretaris en penningmeester kan gecombineerd worden)
Deze mandaten hebben de duur van: zie art. 4: overgangsmaatregel
Indien de persoon die deze functie uitoefent zijn mandaat als bestuurslid verliest, dient hij ook
in deze functie vervangen te worden. De opvolger beëindigt dan dit mandaat

Artikel 9: Taken en bevoegdheden van het bestuur.
Het bestuur komt regelmatig in vergadering bijeen (op oproep van de voorzitter of secretaris, of van
drie leden), te einde er in voorkomend geval te beslissen over de navolgende punten:
1. Voorbereiden van de Algemene vergadering
2. Inrichten van activiteiten
3. Uitspraken te doen over alle punten die niet in dit reglement zijn voorzien.

Artikel 10: Beslissingen binnen het Bestuur.
Het bestuur neemt haar beslissingen bij gewone meerderheid van de aanwezige stemmen. Bij staking
van stemmen, is deze van de voorzitter doorslaggevend.
Bij verhindering van de voorzitter, worden zijn functies waargenomen door de ondervoorzitter.

Titel V
Kandidaten voor comité’s, commissies, en Beperkte Algemene Vergadering

Artikel 11: Mandaten

Elk vrijkomend mandaat in het PC Limburg, de Beperkte Algemene Vergadering of in een nationaal
comité, zal het voorwerp uitmaken van een bespreking, respectievelijke stemming in de schoot van de
Regionale Studiecommissie.
De kandidatuurstelling voor deze mandaten dient te gebeuren zoals het reglement van de KBVB dit
voorschrijft.
De voordracht van deze kandidaat zal steeds bij geheime stemming gebeuren, waarbij het stemrecht
zal toegekend worden zoals in art 14 hierna aangeduid.
Bij het beoordelen van de kandidaturen voor het PC Limburg zal de sportieve activiteit van de
kandidaat in overweging worden genomen, en zal men zich richten naar de kwaliteiten die
noodzakelijk zijn voor het te begeven mandaat.
De aangeduide kandidaat moet niet noodzakelijk lid zijn van de gewestelijke studiecommissie van de
Regio Noord-West.
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Titel VI
Stemmingen betreffende:
Kandidaturen voor comités en Beperkte Algemene Vergadering

Artikel 12: Stemrecht.
Alleen de leden van de gewestelijke studiecommissie, aangeduid in art.3 hiervoor, en op voorwaarde
dat zij minstens 4 van de laatste 6 vergaderingen van de gewestelijke studiecommissie hebben
bijgewoond (inbegrepen de vergadering waarin wordt gestemd) hebben stemrecht wanneer er moet
gestemd worden over de voordracht van kandidaten voor comités of Beperkte Algemene Vergadering,
of voor de verkiezing van de voorzitter van de Gewestelijke Studiecommissie
Eenzelfde afgevaardigde kan maar in één hoedanigheid stemmen en kan dus nooit meer dan één
stem uitbrengen.
Er worden geen volmachten in aanmerking genomen.
Voor de hierboven geciteerde aanwezigheid op de vergaderingen, komen de verontschuldigingen niet
in aanmerking.
Alleen de effectieve aanwezigheid wordt geteld, alsmede de verontschuldigde afwezigheid ingevolge
nationale of provinciale opdrachten en of wedstrijden.

Artikel 13: Quorum.
Om als kandidaat van de Regionale Studiecommissie te worden aangeduid, moet de kandidaat
minstens de helft plus één der geldig uitgebrachte stemmen hebben behaald; Indien geen enkele
kandidaat dit quorum bereikt, zal er een herstemming plaats vinden tussen de twee kandidaten die de
meeste stemmen bekomen hebben. Indien opnieuw niemand de volstrekte meerderheid bekomen
heeft of bij gelijkheid van stemmen, wordt een derde stemming gehouden tussen de twee kandidaten.
Als na deze derde stemming nog geen kandidaat de voordracht heeft bekomen (volstrekte
meerderheid) is de oudste (leeftijd) kandidaat verkozen.

Titel VII
Ontbinding

Artikel 14.
Alleen een buitengewone algemene Vergadering, daartoe speciaal bijeengeroepen, kan met een
meerderheid van 75% van het in art. 12 vermeld totaal aantal stemmen, de ontbinding van de
vereniging beslissen.
Indien het aantal leden van de vereniging gedaald zou zijn tot 5 clubs, is de vereniging ambtshalve
ontbonden
In beide gevallen wordt het batig saldo overgemaakt aan een liefdadig doel.
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Titel VIII
Hoedanigheid van lid van de K.B.V.B.

Artikel 15.
De vereniging verbindt er zich toe dit reglement en de reglementen van de KBVB na te leven. Elke
bepaling in dit reglement dat strijdig zou zijn met de reglementen van de KBVB, wordt door de KBVB
als nietig beschouwd.
Indien binnen de vereniging een geschil ontstaat, waarover overeenkomstig dit reglement geen
oplossing kan verkregen worden, zowel inzake beheer als in toepassing van het reglement, zal dit
geschil worden voorgelegd aan een scheidsrechters-college, bestaande uit drie leden, gekozen uit de
Rechtscommissie van de KBVB. Dit scheidsrechters-college zal een definitief besluit vellen.

Titel IX
Verplichtingen van de Clubs

Artikel 16.
1. Hun volledige steun en medewerking te verlenen aan de Regio Noord-West.
2. Deel te nemen aan de activiteiten zoals gevraagd door het bestuur van de Regio Noord-West.
3. Met hun eerste elftal deel te nemen aan de beker van de Regio Noord-West. Ten einde de
deelnemers aan de Beker Van België te kunnen toewijzen zoals gevraagd door het Provinciaal
Comité Limburg.
4. Zich te laten vertegenwoordigen op de Algemene Vergadering van het gewest. Het feit geen
rechtstreekse uitnodiging ontvangen te hebben kan niet weerhouden worden.
5. Alle opdrachten van het bestuur binnen de gestelde termijn uit te voeren.
6. Zich te onthouden van ongepaste kritiek, die de werking van de Regio Noord-West zou
kunnen schaden. Gebeurlijke meningsverschillen spontaan voor te leggen op de Algemene
vergadering van de Regio Noord-West of schriftelijk ter kennis te brengen aan het bestuur
van de Regio Noord-West.
7. Zich te laten vertegenwoordigen op de jaarlijkse Algemene Vergadering van het Provinciaal
Comité Limburg Voetbal Vlaanderen.
8. De jaarlijkse bijdrage aan de Regio Noord-West binnen de gestelde termijn te vereffenen.
9. Voor het bekomen van de vrijkaart van de K. Limburgse Verstandhouding dient men minstens
op de helft van de Algemene Vergaderingen van de Regio Noord-West van het afgelopen
seizoen aanwezig te zijn geweest. De oude vrijkaart tijdig in te leveren, voor het bekomen van
de nieuwe, en aanwezig te zijn geweest op de jaarlijkse Algemene Vergadering van het
Provinciaal Comité Limburg Voetbal Vlaanderen.

Aldus goedgekeurd door de raad van bestuur van de Vzwd Verstandhouding Voetbalclubs Regio
Noord-West, in vergadering van 09/04/2018 te Houthalen – Helchteren, waarvan ieder lid van de raad
van bestuur verklaart één exemplaar te hebben ontvangen.
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1.GEUNS RUDOLF, Nieuwstraat 8, 3530 Houthalen-Helchteren
Gelezen en goedgekeurd:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.HAMAL MARCO, Overes 105, 3990 Peer
Gelezen en goedgekeurd:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.HOOGEWYS ERIC, Bosschelweg 48, 3950 Kaulille
Gelezen en goedgekeurd:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.HOUTMEYERS GEERT, Koersel – Dorp 41 bus 6, 3582 Beringen
Gelezen en goedgekeurd:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.LODTS RENÉ, Sparreweg 174, 3980 Tessenderlo
Gelezen en goedgekeurd:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6.MAES JACQUES, Hertog Janplein 34A, 3920 Lommel
Gelezen en goedgekeurd:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.VANMEERT DANNY, Grotstraat 22 bus 1, 3583 Beringen
Gelezen en goedgekeurd:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8.TIJSSEN MARTINUS, Kraanstraat 25 bus 2, 3900 Overpelt

Gelezen en goedgekeurd:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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