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A. DE LEDEN

Art. 1. De kandidatuurstelling en aanvaarding van de werkende leden
Nieuwe leden worden aanvaard bij besluit van de Raad van Bestuur. Personen of
verenigingen, die als werkend lid, willen toetreden tot de federatie dienen hun
schriftelijke kandidatuur in te dienen bij de Raad van Bestuur.
De kandidatuur dient verstuurd te worden naar het permanent secretariaat van de
vereniging via een daartoe bestemd formulier bij de aansluitingsprocedure. De
aanvaarding als werkend lid gebeurt bij gewone meerderheid der stemmen in de
beheerraad en wordt genoteerd in het verslag van de beheerraad.
Art. 2. Verlies van lidmaatschap als werkend lid
Volgens art. 12 van de wet op de vzw is de vrijheid van ontslag van de leden
gewaarborgd. Het ontslag dient schriftelijk ingediend te worden bij de Raad van
Bestuur. Dit schrijven dient verstuurd te worden naar het permanent secretariaat van
de vereniging tav de voorzitter. Het ontslag gaat in vanaf ontvangst van de brief op
het permanent secretariaat. Bij ontslag verbindt het werkend lid zich ertoe al zijn nog
openstaande schulden en/of boetes te betalen binnen een termijn van 30 dagen
vanaf de datum van opname van het ontslag in het verslag van de Raad van Bestuur.
Art. 3. De kandidatuurstelling en aanvaarding van de niet-werkende leden
De niet-werkende leden zijn de aangesloten verenigingen met rechtspersoonlijkheid,
vertegenwoordigd door hun voorzitter, secretaris of ander bestuurslid.
Vertegenwoordigers van feitelijke verenigingen zetelen evenwel, zoals de wet het
bepaald ten persoonlijke titel.
Een aanvraag tot lidmaatschap als niet-werkend lid gebeurt op eenvoudige vraag
volgens de aansluitingsprocedure .
Bij toetreding betaalt men een door de Raad van Bestuur bepaald inschrijvingsgeld.
Het bedrag van het inschrijvingsgeld wordt jaarlijks berekend en is het totaal van de
administratiekosten en verzekeringsgelden die berekend worden op basis van het
totaal aantal individuele leden van de club die als niet werkend lid wil toetreden. De
tarieven van dit inschrijvingsgeld en de te verrichten administratieve formaliteiten
zijn terug te vinden op de website van FROS.
Men is aanvaard als niet-werkend lid voor één lopend kalenderjaar of seizoen
wanneer de inschrijvingsgelden betaald en de te verrichten administratieve
formaliteiten voldaan werden.
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Art. 4. Verlies van lidmaatschap als niet-werkend lid






door de ledenlijsten niet toe te sturen
door het zenden van een ontslagbrief naar het permanent secretariaat tav de
voorzitter
door het niet betalen van het lidgeld
door toetreding als werkend lid van de vereniging
door uitsluiting door een gewone meerderheid van de aanwezige beheerders
op de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur hoeft zijn beslissing niet te
motiveren. Hiertegen is geen verhaal mogelijk.

Art. 5. Het lidmaatschap van welke aard ook
Het lidmaatschap van welke aard ook, houdt aanvaarding van de statuten en van het
huishoudelijk reglement in.

B. DE ALGEMENE VERGADERING
Art. 1. Representatieve vertegenwoordiging
De Raad van Bestuur ziet er op toe dat de sportclubs op representatieve wijze
vertegenwoordigd zijn in de Algemene Vergadering. Eén sporttak kan maximaal 1/5
de van de stemmen vertegenwoordigen in de Algemene Vergadering.
Art. 2. Uiterlijk vóór de eerste AV van elk jaar dienen de verenigingen die werkend
lid zijn wijzigingen mbt hun afvaardiging in. Personen die ontslag nemen uit de
vereniging die zij vertegenwoordigen, houden ambtshalve op lid te zijn van de AV. De
verenigingen in kwestie kunnen overgaan tot vervanging.
Art. 3. De AV kan op uitnodiging van de voorzitter een niet-lid, als observator zonder
stemrecht, de vergadering laten bijwonen.

C. DE RAAD VAN BESTUUR
Art. 1. Personen die zich kandidaat willen stellen voor de functie van bestuurder
dienen dat te doen per gewoon schrijven naar het permanent secretariaat tav de
voorzitter en de secretaris. De Raad van Bestuur legt de kandidatuur voor op de
eerstvolgende AV indien blijkt dat er omwille van een statutaire reden een plaats als
beheerder vrijkomt.
De AV benoemt de beheerders met een gewone meerderheid van de stemmen. Het
mandaat van beheerder vangt aan op het ogenblijk van aanvaarding.
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Art. 2. De Raad van bestuur heeft het recht om niet-bestuurders uit te nodigen op
zijn vergadering en dit wanneer het algemeen belang het vereist of minimum drie
beheerders erom vragen.
Art. 3. Voor dringende beslissingen delegeert de Raad van Bestuur zijn bevoegdheid
aan het dagelijks bestuur.
Art. 4. De Raad van Bestuur beslist in gevallen die niet voorzien zijn in het
huishoudelijk reglement.

D. DE MAATSCHAPPELIJKE HANDTEKENING
Art. 1. Voor alle acties is de handtekening van de voorzitter voldoende.

E. HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Art. 1. De Raad van Bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen en
aanpassingen hieraan uit die hij nodig acht.
De Raad van Bestuur kan het huishoudelijk reglement slechts wijzigen als het
voorstel tot wijzigen op de agenda geplaatst wordt en mits een buitengewone
meerderheid (zijnde een 2/3 meerderheid van de stemmen). Indien een 2/3
meerderheid niet gehaald wordt kan een tweede beheerraad bijeengeroepen worden
waar enkel een 2/3 meerderheid dient gehaald te worden.

F. DEONTOLOGISCHE CODE TER BESTRIJDING VAN MENSENHANDEL
Art. 1. Gewettigd verblijf.
Vooraleer FROS Amateursportfederatie vzw een lidkaart/licentie toekent aan de
sportbeoefenaar met een arbeidsovereenkomst dient de sportbeoefenaar/de club
aan te tonen dat de sportbeoefenaar wettig verblijft op het Belgische grondgebied.
Het gewettigd verblijf wordt bewezen door een geldig document uitgaande van de
bevoegde overheid waaruit het gewettigd verblijf blijkt.
De aansluiting van sportbeoefenaars zonder arbeidsovereenkomst (aangesloten
leden) kan niet worden geweigerd omwille van een onwettig verblijfsstatuut. Dit is
strijdig met het non-discriminatiebeginsel en, voor minderjarigen, met het
Internationaal Kinderrechtenverdrag. Om competitievervalsing te voorkomen kan in
bepaalde sporten (bij stijgen)dalen competities) door FROS Amateursportfederatie
vzw een bewijs van identiteit worden gevaagd. Indien de sporter geen identiteitskaart
heeft, informeert de sportclub bij de betrokkene naar de identiteit waaronder hij/zij is
ingeschreven op school als het om een minderjarige gaat, of kan aan de sporter een
attest van de gemeente gevraagd worden. Binnen de FROS Amateursportfederatie
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vzw zijn volgende competities ‘stijgen-dalen’-competities waarvoor een bewijs van
identiteit wordt gevraagd:
Arbeidersvoetbal Kempen : voetbal
Amateursport vzw : voetbal
Leuvens Zaalvoetbalverbond (FROS LZV) : zaalvoetbal
Art. 2. Mensenhandel
FROS Amateursportfederatie vzw en 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 enige andere vorm van dwang of misbruik maakt van de bijzonder
kwetsbare positie waarin de vreemdeling verkeert, handelt in strijd met de Wet op de
bestrijding van de mensenhandel en wordt gestraft met een gevangenisstraf of een
boete conform de Wet op de bestrijding van de mensenhandel.
Art. 3. Tewerkstelling van buitenlandse werknemers: sportbeoefenaars met een
arbeidsovereenkomst
FROS Amateursportfederatie vzw en 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, B.S., 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,
B.S., 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, B.S. 20 december
2001 en alle later volgende wetgeving die deze materie regelt.
FROS Amateursportfederatie vzw en 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, B.S., 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 arbeidsbe-middeling in
het Vlaamse Gewest, B.S., 11 juli 2000 en alle later volgende wetgeving die
deze materie regelt.
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Art. 4. FROS Amateursportfederatie vzw zal bijkomende tuchtstraffen in haar
reglementen inschrijven in geval van overtreding van bovenstaande reglementeringen of in geval van grensoverschrijdend gedrag (cfr. Regelgeving inzake gezond
en ethisch sporten) door sportclubs en door leden – natuurlijke personen. Deze
sancties kunnen afhankelijk van de zwaarte van de overtreding door de sportclub
gaan van de schrapping, schorsing of degradatie van een club naar een lagere
afdeling tot het opleggen van geldboete.
Voor leden – natuurlijke personen kunnen deze sancties afhankelijk van de zwaarte
van de overtreding gaan van de uitsluiting uit de vereniging, de schorsing tot het
opleggen van een geldboete.
Bij overtreding worden de volgende tuchtstraffen opgelegd, afhankelijk van de
zwaarte van de overtreding:
-

overtreding door de sportclubs: Het doelbewust doorgeven/gebruiken van
foutieve gegevens van leden en/of de club wordt bestraft met een schorsing
van de betreffende club voor de rest van het seizoen/ kalenderjaar én een
boete van €250. Bij herhaaldelijk misbruik zal de club geweigerd worden om
nog lid te worden van de FROS Amateursportfederatie vzw

-

overtreding door leden-natuurlijke personen:
Het doelbewust doorgeven/gebruiken van foutieve gegevens van/door leden
wordt bestraft met een schorsing van het betreffende lid voor de rest van het
seizoen/kalenderjaar én een boete van €250. Bij herhaaldelijk misbruik zal het
lid geweigerd worden om nog lid te worden van de FROS
Amateursportfederatie vzw. In geval van grensoverschrijdend gedrag kan het
betreffende lid worden uitgesloten uit de vereniging (FROS)

Art.5. Bijkomende informatie
-

Over de toegang, het verblijf en de vestiging van vreemdelingen in België:
FOD Binnenlandse zaken
Dienst Vreemdelingenzaken
WTC II, Antwerpsesteenweg 59B, 1000 Brussel
T: 02/793.00.00, F: 02/274.66.91; E. helpzone.dvzoe@dofi.fgov.be
http://www.dofi.fgov.be

-

Over de toetredingsvoorwaarden en visumverplichtingen voor vreemdelingen:
FOD Buitenlandse Zaken
Dienst Visa
Karmelietenstraat 15,
1000 Brussel
T: 02/501.81.11, F:02/501.38.38, E:infovisa@diplobel.fed.be
http://www/diplomatie.belgium.be

-

Over de tewerkstelling van buitenlandse werknemers (arbeidsvergunning en de
arbeidskaarten A en B):
Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale economie
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Dienst Migratie en Arbeidsbemiddelingsbureaus
Ellipsgebouw, Koning Albert II – Laan 35 bus 21, 1030 Brussel
T: 02/553.39.42, F: 02/553.44.22, E: arbeidsbaart@vlaanderen.be
http://www.werk.be
Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Bestuur Economie en Werkgelegenheid
Kruidtuinlaan 20, 1035 Brussel
T: 02/800.34.52, F: 02/800.38.04, E: arbeid.eco@mbhg.irisnet.be
http://www.brussel.irisnet.be
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