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R E G L E M E N T    I N W E N D I G E    O R D E 
    
DE VERENIGING  
_________________ 
 
Art.1 Vereniging 
 De vereniging is opgericht om te voldoen aan de verplichtingen voorkomend in het decreet van 13 juli 2001 houdende 

de regeling van de erkenning en subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisaties en de organisaties 
voor de sportieve vrijetijdsbesteding. 

 
 De VIV is opgericht overeenkomstig de wet van 27 juni 1921 waarbij aan de verenigingen zonder winstgevend doel en 
aan de instellingen van openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt verleend. 

 
Art. 2 Het Reglement Inwendige Orde, verder afgekort met RIO, is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de 

meest recente versie van de statuten van de vereniging, zoals die op de griffie van de rechtbank van koophandel zijn  
neergelegd. 

     
Art. 3  Zetel 

De maatschappelijke zetel en het administratief secretariaat moeten niet op hetzelfde adres gevestigd zijn.  
 
Art. 4  Gelijkberechtiging   

 Waar in dit reglement een natuurlijk persoon genoemd wordt met aanduiding van een functie, is die benaming van 
toepassing zowel voor een persoon van het mannelijk als van het vrouwelijk geslacht. 

 
 
LEDEN 
_______________________ 
 
Art. 5  Indeling  
 De federatie heeft effectieve leden en toegetreden leden. 
 
Art. 6 Effectieve leden 
 Zie statuten art. 6.  
 
Art. 7 Toegetreden leden  

Individuele clubs en individuen die een internationale volkssport activiteit of een sportdiscipline beoefenen, behoren tot 
de eigenheid van een aangesloten federatie en kunnen rechtstreeks aansluiten bij het VIV. Zij dienen evenveel lidgeld te 
betalen aan de VIV als de effectieve leden van deze federatie. Ze krijgen geen mandaat en geen stemrecht in de Raad van 
Bestuur (verder afgekort met RvB) of de Algemene Vergadering (verder afgekort met AV).  Zij kunnen een aanvraag 
indienen op het algemeen secretariaat van het VIV om de AV  bij te mogen wonen.  
 

Art. 8 Ereleden 
Ereleden zijn natuurlijke personen die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op 
voordracht van het bestuur de titel van erelid verkregen hebben. Zij hebben geen verplichtingen meer jegens de 
verenigen maar hebben wel alle rechten van de toegetreden leden. 
 Met erelid wordt gelijkgesteld degene aan wie de titel "erevoorzitter" is verleend. 

 
Art. 9 Aansluiting 
 Aanvullend op de statuten dienen effectieve leden: 

- een rechtspersoonlijkheid bezitten;  
- hun zetel te hebben op het grondgebied Vlaanderen of het Brussels hoofdstedelijk gewest; 
- dadelijk na aanvaarding de lidgelden te betalen vastgelegd volgens de statuten onder artikel 8; 
- bij aansluiting een waarborg te storten vastgelegd volgens de statuten onder artikel 9; 
- de statuten en reglementen inwendig orde en andere reglementen na te leven; 
- hun statuten en reglementen ter informatie aan het secretariaat van de VIV bezorgen; 
- ervoor te zorgen dat in de statuten en de reglementen geen beschikkingen voorkomen die strijdig zijn met de 
grondwet, of met de Vlaamse sport – en recreatiedecreten; 
- na aanvaarding, alle wijzigingen aan de eigen statuten en reglementen binnen de maand aan het secretariaat van de 
VIV over te maken; 
 
Toegetreden leden die zich wensen aan te sluiten dienen aan bovenstaande opsomming onder artikel 9 te voldoen en 
erkend te zijn door Sport Vlaanderen.   
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Art. 10  Specifieke voorwaarden bij aansluiting 
- de toetredende verenigingen behoren uitsluitend tot de sector sportieve vrijetijdsbesteding en de cluster “internationale 
volkssporten“; 
- de toetredende verenigingen moeten aan hun aangesloten leden regelmatig verantwoorde sportactiviteiten met 
competitief – of recreatief karakter aanbieden; 
- de toegetreden leden moeten een vereniging zonder winstoogmerk zijn; 
- een Vlaamse privaatrechtelijke organisatie zijn die op een vrijwillige en onbaatzuchtige wijze verenigingen van 
vrijetijdsbestedingen bevatten; 

 
Art. 11 Administratieve formaliteiten bij aansluiting 

Een aanvraag tot aansluiting kan schriftelijk gebeuren. Zij dient ondertekend te zijn door de voorzitter en secretaris van 
het kandidaat lid. De aanvraag dient aan de voorzitter van de RvB worden gericht te worden.  
Een kandidaat lid zal door het VIV doorverwezen worden naar Sport Vlaanderen. Eenmaal zij hun goedkeuring geven 
omtrent de aansluiting van het kandidaat lid bij het VIV, kan de RvB van het VIV het kandidaat lid uitnodigen tot een 
gesprek en kan de aansluitingsprocedure opgestart worden.  

 
Art. 12 Aanvaarding van effectieve leden      

De RvB beslist na onderzoek van de voorwaarden onder art. 9 en 10 over een voorwaardelijke en tijdelijke aanvaarding.  
De definitieve aanvaarding gebeurt na akte ervan op de eerstvolgende AV.  

 
Art. 13 Correspondentieadres en correspondenten 

 De VIV erkent enkel de doorgegeven correspondentieadressen en correspondenten van haar leden.  Wijzigingen dienen 
doorgegeven te worden aan het secretariaat van de VIV. 

  
Art. 14 Financiële basisverplichtingen van de leden 

Tot de financiële basisverplichtingen van de leden behoren: 
- het betalen van de algemene ledenbijdragen, (basisbijdrage) zoals gestemd door de AV, hetzij in afzonderlijk voorstel, 
hetzij via de begroting en die voldoen aan de minimumvoorwaarden die de Vlaamse Regering de federatie oplegt. In deze 
ledenbijdrage is de verzekeringsbijdragen voor de aangesloten sportbeoefenaars vervat. Deze ledenverzekering moet 
voldoen aan de door de Vlaamse Regering bepaalde minimumvoorwaarden; 
- betalen van een waarborg zoals vastgelegd volgens de statuten onder artikel 9; 
- het betalen van bijzondere bijdragen goedgekeurd door de RvB; 
- een lid dat haar jaarlijkse bijdrage op 1 mei niet volstort heeft zal bijkomend op de gevolgen aangegeven in de 
statuten (art  10), geen recht meer hebben op een financiële tussenkomst noch op de werking van het algemeen 
secretariaat tot de volledige ledenbijdrage volstort is.  
 

Art. 15 Ontslag - Uitsluiting 
Elke aangesloten federatie kan ontslag nemen zoals aangegeven in de statuten art. 10. 
Elke federatie kan op voorstel van de RvB worden uitgesloten. Op de eerstvolgende AV zal bij een 2/3

de
 meerderheid van 

de stemmen dit advies moeten bekrachtigd worden. 
De federatie die op deze datum minder dan 3 leden telt mag niet als effectief lid beschouwd worden.   

 
 
  DE ALGEMENE VERGADERING 
_______________________________ 
         
Art. 16 Bijeenkomst  

De AV wordt gehouden voor 20 maart. 
 
Art. 17 Stemming 
 Alle zaken betreffende personen worden bij geheime stemming behandeld. Voor andere gevallen wordt nominaal  
 gestemd, behalve wanneer 1/5 van de stemgerechtigden om een geheime stemming verzoeken. 
 
Art. 18 Kascontroleurs  

De kascontroleurs mogen geen lid zijn van de RvB van de VIV. Zij geven aan de AV rekenschap van hun controletaak.  De 
kascontroleurs dienen zich te onthouden van commentaar bij het financieel beleid van de VIV. De RvB kan te allen tijde 
een beëdigd boekhouder of bedrijfsrevisor aanstellen om mede de controle uit te oefenen.  

 
 RAAD  van  BESTUUR. 
____________________ 
 
Art. 19 De VIV wordt bestuurd door de RvB. Elk lid van de VIV is vertegenwoordigd in deze raad van zodra men aan het minimum 

aantal leden voldoet zoals opgenomen in de statuten artikel 25.  
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Art. 20 Kandidaatstelling 
De RvB is bevoegd een plaats als bestuurder vacant te verklaren.  De kandidaat bestuurders dienen voorgedragen te

 worden door hun federaties.     
 
Art. 21 Vereisten tot verkiesbaarheid 

De kandidaat dient te voldoen aan de volgende voorwaarden; 
- ten volle 18 jaar zijn op datum van de verkiezingen; 
- Belg zijn, behoren tot de Vlaamse Gemeenschap en over alle burgerlijke en politieke rechten beschikken; 
- indien de kandidaat geen Belg is, moet hij meer dan 10 jaar in België woonachtig zijn; 
- als RvB-lid van één van de leden van het VIV te worden voorgedragen binnen de termijn. 

 
De verkozen leden van de RvB zetelen als bestuurder van het VIV en vertegenwoordigen als bestuurder het VIV. 

 De leden van de RvB en de opvolgers zijn herkiesbaar volgens dezelfde procedure als voor een nieuwe bestuurder.  
 
Art. 22 Vergaderingen 

De RvB vergadert minstens één maal per trimester en verder telkens wanneer de noden van het VIV het vereisen. De 
zittingen zijn niet openbaar, maar kunnen bijgewoond worden door andere personen op uitnodiging van de voorzitter.  De 
bestuurders zijn tot geheimhouding verplicht. 

 
Art. 23 Stemmingen 

Indien een bestuurder direct of indirect betrokken partij is of kan worden bij een stemming, moet hij zowel bij de 
bespreking als bij de stemming de vergadering verlaten. 
Er zijn geen volmachten binnen de RvB toegestaan.  

 
Art. 24 Afwezigheid 

Leden van de RvB die 3 opeenvolgende vergaderingen onwettig afwezig zijn, worden als "ontslagnemend" 
beschouwd. 

 
Art. 25     Geen kandidaat na ontslag  

Indien een lid van de VIV die een bestuursfunctie waarneemt vrijwillig ontslag neemt als bestuurslid (of ontslagen 
wordt), dan kan de betrokkene niet meer opnieuw zetelen in de RvB van het VIV tenzij na het aanvaarden van een 
gratieverzoek door de AV van de betrokkene. 

 
Art. 26 Gemaakte onkosten 

De onkosten gemaakt door de bestuurders ingevolge de uitoefening van hun functie kunnen worden terugbetaald na 
gunstig advies van de penningmeester en de voorzitter. De bedragen en terugbetalingen worden bepaald door de RvB.  

 
Art. 27 Machten 

De RvB bezit de meest uitgebreide machten, namelijk deze voorzien door de statuten en de wet tot het beheren van de 
zaken van een vereniging, ook om deze laatste bij alle juridische aangelegenheden te vertegenwoordigen. 
 
De RvB mag op eigen verantwoordelijkheid zekere speciale machten  toevertrouwen aan door haar gekozen 
mandatarissen (deze moeten niet aangesloten zijn). 
 
Overdracht van bevoegdheden moet worden bevestigd door de eerstvolgende vergadering van de RvB. 

 
 
DAGELIJKS BESTUUR 
_____________________ 
 
Art. 28 De voorzitter 

- leidt de werking van het dagelijks bestuur, de RvB en de AV.  
- geeft opdracht om een RvB of een AV bijeen te roepen. Hij doet de nodige voorbereidingen, zit samenkomsten voor en 
waakt over het goede verloop van de vergaderingen; 
- waakt over de toepassing van de statuten en de RIO en zorgt ervoor dat beleidsbeslissingen in praktijk worden omgezet; 
- mag de vergaderingen van alle federale besturen van de federaties bijwonen; 
- staat in voor de contacten met Sport Vlaanderen, het BOIC, de Vlaamse Sportfederatie (VSF) en de sponsors; 
- kan verbintenissen afsluiten tussen het VIV en derden of bij ontstentenis van deze, door één van zijn 
plaatsvervangers.  
Indien de voorzitter afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door de ondervoorzitter en bij diens afwezigheid 
door de oudste van de aanwezige bestuurders binnen de RvB. 
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Art. 29 De ondervoorzitter  
- staat de voorzitter bij in de uitvoering van zijn mandaat 
- neemt bij afwezigheid van de voorzitter zijn taken waar 

          
Art. 30 De secretaris-generaal  

- volgt het algemeen secretariaat van het VIV op 
- staat in voor de verbinding tussen de verschillende federaties onder de VIV 
- zorgt voor het opstellen van de uitnodigingen, de agenda en de processen verbaal van de vergaderingen van de AV en de 
RvB 
- zorgt voor de follow-up en het doorgeven van de besluiten van de RvB en de betreffende instanties 
- volgt de decretale verplichtingen t.o.v. Sport Vlaanderen op 
- zorgt voor de ontwikkelen van ondersteunende tools inzake administratie en clubwerking 
- ondersteunt de leden waar nodig 
De secretaris generaal wordt door de RvB aangesteld.  

 
Art. 31 De penningmeester  

- volgt het beheer van de financiën van de cluster op samen met de voorzitter en in afwezigheid één van de 
gevolmachtigden 

 - voert de boekhouding  
 - legt de financiële toestand voor op de AV en de RvB 
 - int de lidgelden, de organisatiekosten en andere financiële lasten voor de cluster 
 - maakt een eindbalans op van het boekjaar 
 - is verantwoordelijk voor het opvolgen en het in orde brengen van de verzekeringen 
 - volgt de decretale verplichtingen t.o.v. Sport Vlaanderen op 
 - ontwikkelt ondersteunende  tools voor de leden inzake boekhouding 

De penningmeester wordt door de RvB aangesteld.  
 
 
 DE   FEDERATIES 
__________________ 
 
Art. 32 Samenstelling  

De federatie moet jaarlijks de samenstelling van hun bestuur en de volledige ledenlijst meedelen aan het secretariaat van 
de VIV. 

 
Art. 33 Lidgelden. 

De jaarlijkse lidgelden, te betalen door de (nieuw) aangesloten federaties, worden jaarlijks door de AV bepaald met een 
maximum van 10,00 € per aangesloten lid. 

 
 
REGLEMENT BETREFFENDE DE ANTI-DOPINGCOMMISSIE  
_____________________________________________________ 
 
Art. 34 Reglementering 

Het VIV keurt elke vorm van doping af en legt haar leden nultolerantie op. Daarbij ondersteund de VIV: 
- het decreet 13 juli 2017 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening 
- de Vlaamse Antidopingdecreet van 25 mei 2012 en zijn uitvoeringsbesluit(en) 
- de wereldantidopingcode 2015 en de internationale standaarden ter uitvoering van voornoemde Code 
- de reglementering van NADO Vlaanderen 
- alle aanvullende decreten die de strijd tegen doping aangaan. 

 
 
DEONTOLOGISCHE CODE   
___________________________ 
 
Art. 35 De sportfederatie en de bij haar aangesloten clubs en leden verbinden er zich toe de wetgeving op de bestrijding van 

de mensenhandel na te leven en te doen naleven. 
Het betreft: 
- de Wet van 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de kinderpornografie, 
B.S., 25 april 1995 
- en alle later volgende wetgeving die deze materie regelt. 
Degene die rechtstreeks of via een tussenpersoon ertoe bijdraagt dat een vreemdeling België binnenkomt of er 
verblijft, en wanneer hij daarbij:  
- ten opzichte van de vreemdeling direct of indirect gebruik maakt van listige kunstgrepen, geweld, bedreigingen of 
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enige andere vorm van dwang 
- of misbruik maakt van de bijzonder kwetsbare positie waarin de vreemdeling verkeert wordt gestraft met een 
gevangenisstraf of een boete conform de Wet op de bestrijding van de mensenhandel. 
 
02. De sportfederatie en de bij haar aangesloten clubs en leden verbinden er zich toe de wetgeving op de 
tewerkstelling van buitenlandse werknemers na te leven en te doen naleven (o.a. arbeidsvergunning, arbeidskaart). 
Het betreft: 
- de Wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, BS, 21 mei 1999 
- het Koninklijk Besluit van 9 juni 1999 houdende de uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de 
tewerkstelling van buitenlandse werknemers, BS, 26 juni 1999 
- het Koninklijk Besluit van 3 december 2001 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende  
uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, BS, 20 december 

 2001 
- en alle later volgende wetgeving die deze materie regelt 
 
03. De sportfederatie en de bij haar aangesloten clubs verbinden er zich toe de wetgeving op de arbeidsbemiddeling 
na te leven en te doen naleven. 
Het betreft: 
- het Decreet van 13 april 1999 met betrekking tot de private arbeidsbemiddeling in het Vlaamse Gewest, BS, 5 juni 
1999 
- het Besluit van de Vlaamse regering van 8 juni 2000 tot uitvoering van het decreet van 13 april 1999 met betrekking 
tot de private arbeidsbemiddeling in het Vlaamse Gewest, BS, 11 juli 2000 
- en alle later volgende wetgeving die deze materie regelt 
 
Alle inbreuken worden doorgegeven en behandeld  door de desbetreffende bevoegde instanties van België. 

 
 
 WETTELIJKE VERPLICHTINGEN  
_______________________________ 
 
Art. 36 Wetgeving  

De cluster en haar leden zijn steeds gehouden tot het naleven van de in voege zijnde wetgeving (en elke later volgende 
wetgeving die deze materie regelt) en meer bepaald: 
- het Decreet van 27 maart 1991 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening; 
- het Decreet van 21 november 2008 inzake medisch en ethisch verantwoorde sportbeoefening; 
- het Decreet inzake gezond en ethisch sporten van 20 december 2013.  
- het Decreet van 23 oktober 1991 inzake doping en verboden substanties  
- het Decreet betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport (Antidopingdecreet) van 25 mei 2012; 
- het Decreet van 24 juli 1996 inzake het statuut van de niet-professionele sportbeoefenaar; 
- het Universeel Verdrag van de Rechten van de Mens van 10 december 1948; 
- het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind van 20 november 1989; 
- de principes en de regels van de democratie aanvaarden; 
- alle maatregelen nemen om mensenhandel binnen de sportfederaties en de bij haar aangesloten clubs tegen te gaan 
door een correcte toepassing van de wetgeving. Wet van 13 en 25 april 1995; 
- het Decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector. 

 
 
 Goedgekeurd tijdens de RvB van  26/06/2017 
 
 
Reinold Borré,       Ignace Uytdenhouwen  
Voorzitter VIV        Ondervoorzitter VIV    
        


