DOSSIER 11 SEPTEMBER 2017 – KFC WALEM
TERREINEN IN KUNSTGRAS:
Terrein K.Noordstar VV - Complex A terrein 2
De scheidsrechters, de assistent-scheidsrechters en de spelers dienen er rekening mee te houden
dat het ABSOLUUT VERBODEN is deze kunstgrasmat te betreden of te bespelen met
voetbalschoenen die uitgerust zijn met metalen studs, vermits deze de grasmat ernstig zouden
beschadigen. Enkel aangepast schoeisel (multistuds) is toegelaten.
De volgende ploegen van K. Noordstar VV zullen spelen op het kunstgrasveld tijdens seizoen 20172018:
Prov. Dames 3A - Gew. Reserven B reeks N - Gew. U15 B reeks V - Gew. U13 reeks U - Gew. U12
A reeks O - Gew. U12 B reeks T - Gew. U11 reeks H - Gew. U10 reeks Y –
Gew. U9 A reeks Z - Gew. U9 B reeks S - Gew. U8 A reeks V - Gew. U8 B reeks M –
Gew. U7 A reeks Z - Gew. U7 B reeks L.

Bereikbaarheid terreinen VC Rijmenam:
Grote wegenwerken in het centrum van Rijmenam bemoeilijken de bereikbaarheid van de terreinen van VC
Rijmenam, gelegen aan de Dijleweg tussen nrs. 60 en 62.
Wij raden de volgende routes aan :
1) Komende van Mechelen-Muizen : in Muizen de Rijmenamsesteenweg nemen die op het grondgebied Rijmenam
overgaat in Dijleweg.
2) Komende van Heist-op-den-Berg ¿ Putte : rijden via Weynesbaan, Rijmenamseweg, Bonheiden Dorp,
Muizensteenweg, Bonheidensteenweg, Rijmenamsesteenweg en Dijleweg.
3) Komende vanuit de richting Sint-Katelijne-Waver : in Bonheiden de Waversesteenweg nemen, Bonheiden
Dorp, Muizensteenweg, Bonheidensteenweg, Rijmenamsesteenweg en Dijleweg.
Meer gedetailleerde informatie over de verschillende fasen van de werken is terug te vinden op de website
www.toekomstrijmenam.be.

Bereikbaarheid terreinen SK Sint-Amands:
In quasi heel Sint-Amands zijn sinds enkele maanden grote wegwerkzaamheden bezig (nieuwe
rioleringen e.d.).
Momenteel zijn de werken bezig in de Sportlaan, zodat de hoofdingang van het complex (met de
auto) onbereikbaar is. Ook de parkings voor de sporthal zijn momenteel niet toegankelijk.
SK Sint Amands beschikt wel nog over een ingang met voldoende parkeerruimte langs de andere
kant van het complex, via de Scheldelaan.
Gelieve tijdens de wegwerkzaamheden de inkom en parkings langs de Scheldelaan te gebruiken.

Identificatie van de spelers
Mogen geldig als officieel identiteitsbewijs worden voorgelegd:
 elk document met foto afgeleverd door een officiële administratie;
 een vervangdocument met foto, afgeleverd door de plaatselijke politiediensten in geval van
verlies of diefstal van de gemeentelijke identiteitskaart of elk ander officieel document;
 een afdruk van de gegevens met foto vermeld op de chip van de elektronische
identiteitskaart;
 een afdruk van de gegevens met foto opgenomen in E-kickoff na lezing en koppeling van het
identiteitsbewijs;
 elk document met foto, erkend en afgeleverd door de KBVB.

Bondsinstanties - Uitvoerend Comité
Het UC benoemt de heer Karel VANWESENBEECK (14.04.1955 - K. KALMTHOUT SK) als lid van het
Uitvoerend Comité
Het UC kent de titel van Erevoorzitter KBVB toe aan de heer François DE KEERSMAECKER

Andere mandaten
Het mandaat van Nand Brems voor het beroepscomité werd verlengd.
Jos De Boeck (Sportcomité) werd wegens bereiken van de leeftijdsgrens opgevolgd door Eric De
Bie (VV Hoogstraten).

