
ARTIKEL 2. De overgang wegens vrijheidsaanvraag met heraansluiting. 
 Eénzijdige opzegging van het lidmaatschap bij een volleybalvereniging met heraansluiting als gevolg – 

Toepassing van de vrijheidsregeling - Eénzijdige mutatie met heraansluiting.  
1. Het decreet van 24 juli 1996 regelt de aangelegenheid bedoeld in artikel 127 van de grondwet. Het recht 

van vereniging is een basisbeginsel van het sportrecht. 
2. De VVB voert dit decreet (24/7/96) uit en geeft de niet-professionele sportbeoefenaar een jaarlijkse 

mogelijkheid zijn lidmaatschap bij een sportvereniging op te zeggen en zich vrij, naar eigen keuze en 
zonder plichten, her aan te sluiten bij een nieuwe volleybalvereniging. 

3. De vrijheidsperiode voor de VVB-indoorcompetitie (zaalvolleybal) is bepaald van 1 maart tot 15 
april. (Goedgekeurde besluiten van 15/01/1997 tot 15 april 2005 – Vlaamse Gemeenschap). 

4. De vrijheidsperiode voor de VVB-outdoorcompetitie (beachvolleybal) is bepaald van 1 oktober tot 
15 november.(nog goed te keuren besluit van 65/01/2222 tot 65/01/2222 – Vlaamse Gemeenschap). 

5. De VVB heeft het recht om regels uit te vaardigen met het oog op de verwezenlijking van haar 
maatschappelijk doel. Zonder deze regels en de daaruit volgende verplichtingen zou o.a. het organiseren 
van het spel en van de competitie niet meer mogelijk zijn. 

 (Rb. Brussel (Kort.ged.) 10 april 2000). 
6. De VVB heeft het recht om haar eigen regels op te stellen, waarnaar de leden, die vrijwillig toegetreden 

zijn, zich moeten schikken. Door een heraansluiting in de tijd te beperken EN een speler het recht te 
ontzeggen om tijdens eenzelfde sportseizoen voor meer dan één volleybalvereniging aan te treden, 
worden de rechten en vrijheden van de speler niet geschonden. (Rb. Brussel (Kort.ged) 31 januari 2002) 

7. De VVB voorziet de mogelijkheid dat een speler tijdens het instellen van de vrijheidsprocedure de 
aangevangen competitie te allen tijde kan beëindigden.  

8. De VVB laat de praktische uitwerking van de vrijheidsaanvraag ingaan op de dag volgend het einde 
van het sportseizoen waarvoor de vergunning van de aanvrager werd afgeleverd.  

 Deze formulering is van toepassing zowel voor de indoor als de outdoor beoefenaar. 
9. Aan de volleybalverenigingen wordt gevraagd zich in te schrijven met hun ploegen voor een bepaalde 

datum, zodat de ploegen de jaarkalenders en hun zaalbezetting onderling kunnen afstellen. 
 In het geheel van deze organisatie is het effectief aantal sportbeoefenaars van essentieel belang voor de 

inschrijving van één of meerdere ploegen, daarom heeft de sportfederatie het recht om regels te bepalen 
met het oog op de realisatie van haar maatschappelijk doel o.a. het organiseren van de competitie en is 
dus een datum van heraansluiting opgelegd.  

10. De VVB-indoor begint haar volgende sportseizoen op 13 mei en heeft de einddatum van de heraansluiting 
bepaald op 10 mei. De VVB-outdoor (Beachvolleybal) begint haar volgende sportseizoen op 1 januari en 
heeft de einddatum van de heraansluiting bepaald op 15 december.  

 Eventuele afwijkingen aan deze data worden via de voorziene informatie- en communicatiekanalen 
bekend gemaakt. (website-www.volleyvvb.be-volleyinfo en het kalenderboekje). 

11. Indien de vrijheidsaanvraag niet gevolgd wordt door een heraansluiting bij een nieuwe volleybalvereniging 
in de periode tot 10 mei voor het zaalvolleybal en 15 december voor het beachvolleybal beschouwt de 
VVB de aangetekende verzoekschriften als herroepen en blijft de aanvrager lid van de oorspronkelijk 
opgezegde volleybalvereniging.   

12. Het beëindigen van het lidmaatschap tussen de niet-professionele sportbeoefenaar en de sportvereniging 
en de heraansluiting bij een volleybalvereniging naar eigen keuze gebeurt zonder enige vorm van 
vergoeding. 

13. Door de ondertekening van de aansluitingskaart aanvaardt de niet-professionele volleybalbeoefenaar en 
de niet-speler (de toegetreden leden) de rechten en de plichten van het decreet op de vrijheidsregeling en 
neemt hij kennis van de reglementen door het vrije gebruik van de informatie- en communicatie kanalen 
(website-www.volleyvvb.be-volleyinfo en het kalenderboekje) van de VVB. 

14. Door de ondertekening van het schutblad aanvaarden de voorzitter, de secretaris en de financieel 
verantwoordelijke (de effectieve leden) van de volleybalvereniging de rechten en de plichten van het 
decreet op de vrijheidsregeling (24/07/96), nemen zij kennis van de reglementen van de VVB en 
aanvaarden zij de gevolgen van het mandaat  dat hun werd toevertrouwd. 



15. Voor de aanvraag van de vrijheid gebruikt men de twee documenten vrijheidsaanvraag. 
 (zie Deel 11: documenten - formulier 12 - vrijheidsaanvraag) 
16. Er zijn strikte vormvereisten waaraan, op straffe van nietigheid, moet voldaan worden: 
 - de aanvrager gebruikt de twee voorziene documenten  
 - de aanvrager vult deze twee documenten telkens origineel in.  
 - het eerste origineel document bestemd voor de secretaris van de opgezegde volleybalvereniging 

EN een kopie van het document bestemd voor de Vlaamse Volleybalbond worden samen 
aangetekend opgestuurd. 

 - het tweede origineel document bestemd voor de VVB EN een kopie van het document bestemd 
voor de secretaris van de opgezegde volleybalvereniging worden samen aangetekend opgestuurd. 

17. Deze procedure sluit iedere betwisting van al of niet ontvangen hebben door en van de partijen uit. 
18. Alle gegevens worden in hoofdletters of machineschrift ingevuld. 
19. De aanvrager(ster) ondertekent alle documenten met de vermelding “gelezen en goedgekeurd” met de 

duidelijke bedoeling dat de aanvrager weet dat:  
 - de periode van indienen van 1 maart tot 15 april loopt voor het zaalvolleybal en van 1 oktober tot 15 

november voor het beachvolleybal (outdoor) 
 - hij/zij een heraansluiting met vrije keuze moet verwezenlijken voor 10 mei voor het zaalvolleybal en 

voor 15 december voor het beachvolleybal (outdoor). 
 - de speelgerechtigdheid voor een seizoen eindigt op de laatste dag van de competitie.  
 - dat een NIET heraansluiting als een herroeping wordt beschouwd.  
20. De datum in de stempel van de aangetekende zending bepaalt de geldigheid.  
21. De brief krijgt z’n uitwerking de dag volgend op de laatste dag van het competitieseizoen waarvoor een 

vergunning werd afgeleverd. 
22. De opzegging van het lidmaatschap van de minderjarige moet gebeuren door medeondertekening door de 

wettige vertegenwoordiger. 
23. Binnen de 10 kalenderdagen na het afsluiten van de periode van indiening van vrijheidsaanvraag wordt de lijst 

van de op de federatie ingediende vrijheidsaanvragen ter informatie gepubliceerd in het tijdschrift " Volley Info" 
en op de website VVB en de provinciale websites. 

 
 


