
Uittreksel van de voornaamste artikels van het H.R. met betrekking tot jogverenigingen  
 
 
 
VOORWAARDEN TOT AANSLUITING 
 
1.2.1 Een vereniging kan aansluiten bij de VAL onder volgende voorwaarden : 
 1. binnen een termijn van 3 maanden, na haar aanvaarding, zich omvormen tot een 

zelfstandige vzw indien zij die verenigingsvorm niet heeft; 
 2. haar statuten en reglementen mogen niet in strijd zijn met de statuten, reglementen en 

besluiten van de VAL, noch met de wet, Decreten en Koninklijke Besluiten; 
 3. worden geleid, bij aanvraag tot aansluiting dooreen bestuur van tenminste 5 personen 

waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester; deze functies zijn 
onverenigbaar. Nadat zij de verenigingsvorm van vzw heeft verkregen worden geleid door 
een Raad van Beheer van tenminste 5 personen waaronder een voorzitter, een secretaris en 
een penningmeester; deze functies zijn onverenigbaar; 

 4. op het ogenblik van de aanvraag tot aansluiting minstens 30 leden als atletiekvereniging of 
15 leden als jogvereniging tellen; 

 5. haar medewerking verlenen aan de VAL voor het organiseren van wedstrijden voor zover er 
geen bewijs geleverd is van materiële onmogelijkheid; 

 6. volledig borg staan voor haar financiële verplichtingen en voor deze van haar leden 
tegenover de VAL; 

 7. niet aangesloten zijn bij een andere liga van de K.B.A.B.; 
 
ADMINISTRATIEVE VERPLICHTINGEN 
 
1.2.2 Een vereniging die wenst aan te sluiten bij de VAL dient volgende plichtplegingen te 

vervullen: 
 1. een aanvraag tot aansluiting, ondertekend door de voorzitter en secretaris van de Raad van 

Beheer of van het voorlopig bestuur, waarbij zij instemmen met de voorwaarden tot 
aansluiting, overmaken aan de VAL; 

 2. een volledig ingevuld en ondertekend identiteitsformulier waarvan de inhoud wordt 
vastgesteld door de Raad van Beheer, overmaken aan de VAL; 

 3. het aansluitingsbedrag en de waarborg storten op de rekening van de VAL; 
 4. de statuten of voorlopige statuten van de vereniging indienen. 
 
PROCEDURE 
 
1.2.3 1.De VAL maakt de aanvraag tot aansluiting, met de benaming, de verenigingskleuren, het 

adres van de vereniging en de namen en adressen van de Raad van Beheer of het 
voorlopig bestuur onmiddellijk bekend in de officiële uitgaven. 

 2. Gedurende 30 kalenderdagen na publicatie in de officiële uitgaven van de VAL kunnen de 
verenigingen hun eventuele bezwaren en opmerkingen schriftelijk kenbaar maken aan de 
VAL. 

 3. Na verloop van deze termijn wordt de aanvraag op de agenda van de eerstvolgende 
vergadering van de Raad van Beheer geplaatst. Deze onderzoekt de aanvraag op 
conformiteit met 1.2.1 alsook de eventueel ingediende bezwaren.  Zij kan beslissen tot een 
bijkomend onderzoek bij aanvrager of bezwaarhebbende vereniging.  Binnen de 45 dagen na 
het verstrijken van de termijn vastgelegd in lid 2 beslist de Raad van Beheer over de 
aanvaarding. Zij legt haar gemotiveerde beslissing vast in een proces-verbaal dat moet 
worden gepubliceerd in de officiële uitgaven. 

 
VERPLICHTINGEN VAN DE VERENIGINGEN 
 
1.2.4 De erkende vereniging is verplicht : 
 1. voor 15 februari van elk jaar een identiteitsformulier, vastgesteld door de Raad van Beheer, 

over te maken aan de VAL; 
 2. elke wijziging aan de statuten of reglementen van de vereniging binnen de 30 dagen na 

publicatie in het Belgisch Staatsblad schriftelijk mede te delen aan de VAL; 
 3. al hun leden op te geven aan de VAL aan de hand van een aansluitingskaart goedgekeurd 

door de VAL; 



 4. hun bekendmakingen en uitgaven in het Nederlands op te stellen; 
 5. lidgelden van hun verenigingsleden te innen; 
 6. op 31 oktober van het jaar volgend op de aanvaarding als atletiekvereniging minimum 50 

leden tellen waarvan 40 met startnummer of als jogvereniging minimum 30 leden tellen 
waarvan 20 met jogvergunning.   

   


