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Ter kennis aan :

2.

de verzoeker(s)
- BVMV Volley Noorderkempen VZW
- Mr. Tom Hens

de persoon, de club of het orgaan tegen wie de
vordering is gericht

het Volley Belgium Bondsparket

de tegenstrever indien het gaat om een
ontmoeting en de vorderlng bestemd is om de
uitslag van deze ontmoeting te doen wijzigen
- W0239 VKT Torhout
- BWBC 0610 Limal Ottignies Smashing Girls

Sports ASBL

- Volley Belgium VZW
de getuigen

de betrokken scheidsrechter(s)

de Volley Belgium Raad van eerste aanleg die de
bestreden beslissing uitgesproken heeft

3.

7.

Vollev Belgium Raad Beroepsraad

INZAKE:

BVMV Volley Noorderkempen VZW, met maatschappelijke zetel te 2330 Merksplas, Korenveld 6, KBO 0839.912.907
(Ar-1028).

Bijgestaan door Mr. Tom Hens, advocaat te Turnhout.
verzoeker(s)

TEGEN:

1. Volley Belgium VZW

2. VKT Torhout (W0239)
3. Volley Limal Ottignies Smashing Girls Sports ASBL (BWBC 0610)
4. Volley Belgium Bondsparket

verwerende partij(en)
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Gelet op de uitspraak a quo van de Volley Belgium Raad van Eerste Aanleg dd.24 februari 2020;

Gelet op het Verzoekschrift in beroep, ingediend door BVMV Volley Noorderkempen VZW op 6 maart 2020;

Gelet op de stukken van het dossier;

Gelet op het uitstel van alle zittingen van de juridische commissies van Volley Belgium sine die als gevolg van de
Corona crisis;

Gelet op de akte tot afstand van hoger beroep íngediend door appellante, VZW Volley Noorderkempen op 12 mei
2020;

Overwegende dat het hoger beroep ingediend bij verzoekschrift van 6 maart 2020 ontvankelijk is; dat deze
ontvankelijkheid n iet betwist werd;

Overwegende dat het juridisch reglement van Volley Belgium geen specifieke regeling inzake afstand voorziet; dat
derhalve bij analogie de regels van de artikels 820-827 Ger. W. kunnen toegepast worden;

Overwegende dat door de andere partijen in hoger beroep geen conclusies werden genomen; dat derhalve het
akkoord van de tegenpartijen met afstand van geding niet vereist is (art. 825 Ger. W.);

Overwegende dat er geen gronden aanwezig zijn om niet in te gaan op de afstand van geding vanwege appellante,
VZW Volley Noorderkempen bij akte van L2 mei 2O2O;

Overwegende dat de kosten van hoger beroep ten laste vallen van de VZW Volley Noorderkempen (art. 827 Ger. W.).
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OM DEZE REDENEN,

BESLIST DE VOLLEY BELGIUM BEROEPSRAAD:

Het hoger beroep is gesteld door VZW Volley Noorderkempen tegen de uitspraak van de Raad van Eerste Aanleg dd.
24 februari 2020 ontvankelijk te verklaren.

Akte te verlenen aan de VZW Volley Noorderkempen van zijn afstand van hoger beroep.

Legt de kosten van het hoger beroep (200 €) ten laste van VZW Volley Noorderkempen.

Aldus gewezen en uitgesproken te Wakkerzeel bij schriftelijke procedure op 26/05/2020 door de Volley Belgium
Beroepsraad.

Aanwezig:

VANAVERBEKE Luc
VANHECKE Fabian

HUL Herman

Voorzitter
Líd

Lid

Luc VANAVERBEKE
Voorzitter
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