VOSCO vzw.
Huishoudelijk Reglement.
Algemeen:
Art.1: Vosco werd gesticht in november 1969, als onderafdeling van de vereniging
Scoutsvrienden, en kreeg de naam “VOlleybal SCOutsvrienden”. De stichters van deze
onderafdeling waren: Jef Hendrix , Fernand Geerinckx en Walter Van der Smissen.
Op 16 november 1973 werd overgegaan tot de stichting van de vereniging: “VOlleybal –
Sport en Cultuur Oosterveld”, afgekort VOSCO.
In juli 1974 sluit VOSCO zich aan de “Koninklijke Katholieke Sportfederatie van België –
Volley” vzw. afgekort: K.K.S.F.B.-volley en verklaart zich akkoord met de statuten en
reglement van inwendige orde van deze vereniging.
Op 30 januari 1978 wordt VOSCO een VZW. en haar statuten verschijnen op 4 mei in het
Belgisch staatsblad.
Art 2: De kleuren van Vosco zijn : blauw – wit.
Ons logo is:

Leden:
Art 3: De vereniging telt:
A: effectieve leden: dit zijn leden, ouder dan 18 jaar en minstens één jaar aangesloten,
die een positieve bijdrage leveren aan Vosco op :
Administratief of organisatorisch vlak
Financieel vlak (ereleden)
Sportief vlak (spelende leden)
B. Toegetreden leden: Spelende leden jonger dan 18 jaar.
Art 4: Ieder nieuw lid verklaart zich akkoord met de statuten en het huishoudelijk reglement,
van zowel die vanVosco als van de federatie waarbij Vosco is aangesloten, en kunnen
er inzage van hebben.
Art 5: Leden die nalaten hun lidgeld te betalen worden als ontslagnemend beschouwd.
Art 6: De Raad van bestuur kan, tot de beslissing van de algemene vergadering, leden
tijdelijk schorsen, die zich zouden schuldig gemaakt hebben aan een ernstige inbreuk
aan de statuten; het huishoudelijk reglement; Fair play; of de geest van onze
vereniging.
Art 7: Een lid dat geschorst wordt, kan zich steeds bij de raad van bestuur aanbieden om
bijkomende informatie of verweer.
Art 8: Een club kan slechts als lid aansluiten indien haar financiële toestandin orde is , indien
de fusie aangevraagd wordt door twee derde van haar leden, en indien haar situatie in
orde is met de statuten en huishoudelijk reglement van haar federatie.

Art 9: Niet spelende leden zijn niet verplicht zich aan te sluiten bij de federatie.

