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Algemene vergadering 

De algemene vergadering wordt opgericht door de stichters van de vzw bij het oprichten van de vzw zelf. In de oprichtingsakte en de statuten wordt 

de algemene vergadering benoemd, worden de leden bekendgemaakt en worden de bevoegdheden uitgewerkt. 

Samenstelling 

De algemene vergadering is het hoogste orgaan van de vzw en bestaat uit alle werkelijke leden. De eerste leden van de algemene vergadering zijn 

de stichters zelf. Nadien kunnen nog andere leden toetreden voor zover dit is voorzien in de statuten. 

Leden: Mullebrouck Dimitri, Soete Patrick, Rollé Bernard, Vermeesch Ronny, Decock Marc, Knockaert Guido, Deny Benoit, Vlaeminck 

Tom, Libbrecht Geert 

Bevoegdheden 

De algemene vergadering heeft alleen wettelijke bevoegdheden en bevoegdheden die uitdrukkelijk in de statuten staan omschreven. De wettelijke 

bevoegdheden zijn 'minimumbevoegdheden' en mogen aan geen enkel ander orgaan worden overgedragen.  

Een besluit van de algemene vergadering is vereist voor: 

1. de wijziging van de statuten; 

2. de benoeming en de afzetting van de bestuurders; 

3. de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend; 

4. de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen; 

5. de goedkeuring van de begroting en van de rekening; 

6. de ontbinding van de vereniging; 

7. de uitsluiting van een lid; 



8. de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk; 

9. alle gevallen waarin de statuten dat vereisen. 

De residuaire bevoegdheden gelden niet voor de algemene vergadering maar voor de raad van bestuur. 

De algemene vergadering komt minstens een keer per jaar samen voor de goedkeuring van de jaarrekening. Naast de goedkeuring van de 

jaarrekening moet ook de begroting voor het volgende jaar worden goedgekeurd. De begroting wordt goedgekeurd door de algemene 

ledenvergadering.  

Stemrecht 

In principe heeft elk lid één stem, tenzij in de statuten voorzien is in een afwijkend stemrecht. Meestal wordt in de statuten voorzien dat men zich 

bij volmacht kan laten vertegenwoordigen. 

Vereiste meerderheden 

De vergadering kan rechtsgeldig vergaderen, ongeacht het aantal aanwezige leden. Alle besluiten worden bij gewone meerderheid van stemmen 

genomen. Hier bestaan evenwel ook wettelijke uitzonderingen op. Voor de volgende wettelijke uitzonderingen is er een bijzondere meerderheid 

nodig: 

 een statutenwijziging;  

 de uitsluiting van de leden;  

 de ontbinding van de vereniging 

Naast deze wettelijke uitzonderingen kunnen de statuten nog voorzien in strengere meerderheden. 

 



Raad van bestuur 

 

Bevoegdheden 

De raad van bestuur heeft een algemene bevoegdheid inzake het bestuur en de vertegenwoordiging van de vereniging. Zij beschikt over alle 

bevoegdheden die de wet niet aan de algemene vergadering voorbehoudt, al kunnen deze bevoegdheden statutair beperkt worden. Daarnaast is de 

raad van bestuur bevoegd voor de aanstelling van het dagelijks bestuur en de personen die de vzw vertegenwoordigen. Deze bevoegdheid kan 

echter ook toegekend worden aan de algemene vergadering. 

 

Samenstelling 

De raad van bestuur bestaat uit : 

Voorzitter: Mullebrouck Dimitri 

Secretaris: Soete Patrick 

Penningmeester: Soete Patrick 

. 

Beraadslaging 

De raad van bestuur beraadslaagt zoveel als nodig, maar minstens één keer per jaar. Er is sprake van een geldige beraadslaging wanneer minstens  

Verplichtingen 

De raad van bestuur moet de jaarrekening van het voorbije jaar en de begroting voor het komende jaar opmaken. De raad van bestuur moet op de 

zetel van de vzw tevens een register van leden bijhouden.  
 



Orgaan van dagelijks bestuur 

Leden 

Mullebrouck Dimitri, Soete Patrick, Bernard Rollé, Ronny Vermeesch, Dirk Vranckx, Vincent Delbaere, Kris Vangheluwe 

 

Bevoegdheden  

Onder dagelijks bestuur van een vereniging moeten de handelingen worden verstaan die beantwoorden aan de noden van het dagelijkse leven van 

een vzw en die een oplossing bieden aan zaken die een snelle afhandeling vereisen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Secretariaat 

Verantwoordelijke 

Ronny Vermeesch 

 

Leden 

Jeugdsecretaris Vranckx Dirk 

Soete Patrick 

 

Taken & verantwoordelijkheden 

Alle communicatie met KBVB 

Ongevalsaangiften 

Transferts valideren (in & uit) Aansluiten van leden (spelers, trainers, afgevaardigden en 

vrijwilligers) 

UBO boek bijhouden en registreren Vrijwilligers registreren. 

Vrijwilligerswerk registratie & overeenkomsten opmaken Inkomgelden beheren. 

Betaling & begeleiding scheidsrechters Fanion & beloften 

 

 



Financiële Cel 

Verantwoordelijke 

 Soete Patrick 

Leden 

 Debergh Nathalie 

Taken en verantwoordelijkheden 

 Facturatie (In & uit) 

BTW Aangiftes  

Boekhouding  

Betalingen uitvoeren. 

Vergoedingen uitbetalen.  

Begroting opmaken. 

Beheer Jetonautomaat  

Controle lidgelden 

 



Sportieve Cel 

Seniores 

Verantwoordelijke: Sportief Manager 

Leden: 

T1 (Verriest Pascal) 

T2 (Enzo Vandewalle)  

T3 (Sabbe Niels) 

Keepertrainer (Duthoo Filip)  

TVJO (Dumont Frederik) 

U19 trainer (Dumortier Pascal) 

 JC Bovenbouw (De Smet Dirk) 

 

Taken & verantwoordelijkheden: 

Samenstellen spelerskernen (1ste ploeg+beloften+U19) 

Transfertbeleid  

Spelersevaluaties  

Voorstellen nieuwe trainers  

Aanstellen afgevaardigden 

Verantwoordelijk beheer trainingsmateriaal 

 

Jeugd 

Verantwoordelijke: TVJO Dumont Frederik 

Leden: 

JC Middenbouw (Grouwet Bjorn) 

JC Onderbouw (Dumortier Pascal)  

Keepertrainer (Vandenbulcke Dirk) 

Scouting (Casier Roland) Beyens Luc 

G-Voetbal (Meersman Cindy  

 

 

Taken & verantwoordelijkheden: 

Samenstellen spelerskernen 

Scouting Spelersevaluaties 

Aanstellen van de jeugdtrainers  

Aanstellen afgevaardigden 

 Samenstellen trainingsschema 

 Samenstellen wedstrijdschema 

 Sportieve problemen behandelen  

Beheer trainingsmateriaal 

Organiseren voetbalstages 

 

 



Commerciële Cel 

Verantwoordelijke 

 Delbaere Vincent / Rollé Bernard 

Leden 

 Mullebrouck Dimitri, Rollé Bernard, Deny Benoit, Decock Marc, Soete Patrick 

Taken en verantwoordelijkheden 

 Aankoop kledij (jeugd & seniores) 

Sponsoring ronselen  

Ophalen van wedstrijdballen  

Beheer sponsorbestand 

Aankoop reclamepanelen & - doeken 

Ondersteunen evenementen  

Sponsors bemoederen 

Wedstrijdballen 

 

 



Evenementen Cel 

Verantwoordelijke 

 Vangheluwe Kris 

Leden 

 Verhoeven Els, Beghein Rik, Meersman Cindy, Dedrie Rodrigo, Fidalgo-Lopez Angelique, Soete Patrick, Vanderhaeghe Lydia, Rollé 

Bernard, Jurgen Grymonprez, Sabrina Vandenberghe 

Taken en verantwoordelijkheden 

 Organiseren Etentjes 

Fuif 

Recepties 

Tornooien 

Externe activiteiten, 

 

 

 

 



 

Pers & Communicatie 

Verantwoordelijke 

 Grouwet Bjorn 

Leden 

 Beyens Luc – Vangheluwe Kris 

Taken en verantwoordelijkheden 

Alle communicatie binnen de club 

Uitgaande communicatie (Pers)  

Beheer Publi-monitoren 

Beheer Soccer-on-line 

Beheer website Club  

Publicatie club evenementen 

 

 

 



Onderhoud & Accommodatie 

Verantwoordelijke 

 Allard Philippe 

Leden 

 Vanderhaeghe Lydia – Dejonckheere Steven 

Taken en verantwoordelijkheden 

Contact verzorgen met Lovanhop en Lavaert 

Clean houden van de campussen  

Bijhouden afvalcontainers ophalen  

Communicatie met de Stadsdiensten  

Wassen & onderhoud van de kledij 

 Kleine klusjes uitvoeren  

Watervoorziening spelers 

Kuisen van de kantine 

Kuisen kleedkamers beide campussen 

Toezicht kleedkamers tijdens de wedstrijden 



Kantine uitbating 

Verantwoordelijke 

 Vrielinck Muriel 

Leden 

  

Taken en verantwoordelijkheden 

Bestellingen aan leveranciers 

Uitbating 

Acties helpen promoten 

 

 

 

 

 

 



Medische Cel 

Leden : Carl Derycke - Jan Lezy – Alice Deryckere – Nicolas Delrue – Ronny Vermeesch – Angelique Fidalgo Lopez  

Doelstelling 

de medische ondersteuning van de jeugdopleiding verbeteren en in kritieke situaties de nodige tools aanbieden om die op een 
vlotte manier af te handelen. 
 

Realisaties 

1. EVACUATIEPLAN TER LINDE – VAUBAN: zowel op campus Ter Linde als Vauban werd een evacuatieplan opgesteld bij 
ernstige blessures (breuken, zware verstuikingen, open wonden…) of levensbedreigende situaties (hartaandoeningen 
hoofd –en wervelletsels) 
 

2. EHBO KOFFER: werd op de 2 campussen in orde gebracht. 
 

3. EHBO RUIMTE: de vernieuwde medische en revalidatieruimte is op campus Ter Linde in gebruik genomen. Je kunt er 
terecht bij onze kiné Alice Deryckere op dinsdag en donderdag van 18:00 tot 19:30 campus Ter Linde. Opgelet: enkel na 
afspraak via T 0498/598 8 67 of alicederyckere@hotmail.com. Spelers van U6 tot en met U21 nemen bij een blessure 
onmiddellijk contact op met Alice en maken een afspraak. Een diagnose wordt gesteld en de al of niet daaraan 
vasthangende revalidatie. 

 
4. AED: beide campussen zijn voorzien van een AED toestel, dat helpt bij het reanimeren. Op campus Ter Linde hangt de 

AED in de medische ruimte op Vauban in de chalet (materiaalberging) 
 

5. BIJSCHOLING AED: De AED toestellen hangen er maar moeten ook nog kunnen worden gebruikt. De gratis AED 
bijscholing voor trainers en ouders vindt jaarlijks plaats. Dit om zoveel mogelijk mensen met dit eenvoudig te bedienen 
apparaat vertrouwd te maken. Interesse? Hou onze website in de gaten! 

 

https://ksctmenen.be/kine/

