DOSSIER 10 SEPTEMBER 2018 – KFCM HALLAAR
1)

Berichten Sportleven + e-kickoff

Uitslag bij wedstrijd U8 t.e.m. U13
Vanaf dit seizoen dient er ook bij wedstrijden vanaf U8 t.e.m. U13 een uitslag ingevuld te worden. Deze
uitslag is niet zichtbaar op de website en er wordt geen ranking opgemaakt.
Deze informatie zal het o.a. mogelijk maken om bij de herindeling rond Nieuwjaar, op te volgen of de
doorgegeven niveaucode naar behoren wordt ingeschat.

Doorsturen digitaal wedstrijdblad onderbouw - U6 t.e.m. U13
Wij wijzen er nogmaals op dat ook het digitaal wedstrijdblad voor wedstrijden U6 t.e.m. U13 tijdig en
correct dient doorgestuurd te worden.
Het Provinciaal Comité zal hier streng op toekijken en ingrijpen waar nodig. De club die aan de basis ligt van
het niet (kunnen) doorsturen van het digitaal wedstrijdblad zal hiervoor de reglementair voorziene boete
van € 4 worden opgelegd.

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.

MEDEDELING VAN HET DEPARTEMENT ONGEVALLEN VAN DE
KBVB/ACFF/VFV BIJ HET IN WERKING TREDEN VAN DE NIEUWE WET
OP DE PRIVACY
Als grootste sportbond in België, moeten wij de ganse tijd waken op de zeer precieze en correcte
behandeling van de persoonsgegevens van alle deelnemende partijen.
Dit is de reden waarom wij U erop wijzen dat de nieuwe recto/verso ongevalsaangiften U zullen bezorgd
worden in de loop van de maand september 2018.
We willen benadrukken dat de nieuwe aangifte, aangepast aan de nieuwe privacywet die in werking is
getreden op 25 mei 2018, in de toekomst moet ondertekend worden zowel door de gerechtigde
correspondent van de club als door het slachtoffer of door zijn ouders indien het slachtoffer jonger is dan
13 jaar.
Deze twee handtekeningen zijn verplicht, op straffe van weigering van inboeking!
Tenslotte raden wij U dan ook aan om uw oude ongevalsaangiften te vernietigen.
Voor alle inlichtingen, staat de dienst Ongevallen (tel. 02/447.12.69 , 02/447.13.16 , 02/447.12.56) of voor
nieuwe bestellingen de dienst Verzending (tel. 02/477.12.00 , 02/477.12.68 , 02/477.12.98) van de KBVB
ter uwer beschikking.
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2)

Reglementscommissie

Melden forfait – V1526
Vanaf dit seizoen kan uw club voor alle wedstrijden een forfait melden via E-Kickoff. Nieuw is wel dat
dergelijke melding tot maximum 4 uur voor aanvang van de wedstrijd mogelijk is.

Melden afgelasting (wedstrijden jeugd & reserve) – V1519
Het melden van een afgelasting omwille van de onbespeelbaarheid van een terrein blijft mogelijk tot
maximum 3 uur voor aanvang van de wedstrijd. Binnen de 3 uur voor aanvang zal het de scheidsrechter zijn
die ter plaatse beslist over de bespeelbaarheid van het terrein.
Wij benadrukken nogmaals dat deze tool enkel kan gebruikt worden omwille van de onbespeelbaarheid
van het terrein wegens slechte weersomstandigheden. Elk misbruik (verdoken forfait, …) zal door het
Comité worden opgevolgd!
Ontslag tijdens decretale periode (1-04/30-04) + heraansluiting - B522
2. Procedure
Om gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden geboden door het decreet van de niet-betaalde
sportbeoefenaar om van club te veranderen, moet de aangeslotene zijn ontslag betekenen op straffe van
verval in de decretale periode van 1 april tot 30 april (Art. B21) en op straffe van nietigheid:
- enkel aan de KBVB via het door de bond ter beschikking gestelde digitaal platform;
- zowel aan de KBVB als aan zijn club van toewijzing per aangetekend schrijven.
Bij ontslag buiten deze decretale periode geldt Art. B521.
De KBVB betekent, per kerende:
- aan de betrokkene, de registratie van het ontslag;
- aan zijn club van toewijzing en desgevallend aan de club waarvoor hij tijdelijk gekwalificeerd is, de
ontvangst van dit ontslag.
4. Gevolgen van ontslag binnen de decretale periode
41. Het ontslag heeft uitwerking op 1 juli erop volgend. Tot dan blijft de speler speelgerechtigd voor de club
voor dewelke hij gekwalificeerd is op de datum van zijn ontslagname.
42. De speler amateur die ontslag nam in de periode van 1 tot 30 april kan zich heraansluiten bij de KBVB
met toewijzing aan de club van zijn keuze vanaf 15 mei, volgend op zijn ontslag.
43. Om speelgerechtigd te zijn voor de officiële wedstrijden van de eerste ploeg tijdens het seizoen volgend
op het ontslag, moet het nieuw aansluitingsformulier ingediend worden via E-Kickoff binnen de volgende
termijnen (Art. B21):
- van 15 mei tot 31 augustus
- van 1 januari tot 31 januari:
- indien een contract van betaalde sportbeoefenaar (minstens tot het einde van het seizoen
met de aanwervende club uit het amateurvoetbal van hogere afdelingen of het profvoetbal
aan de KBVB is betekend, poststempel geldig zijnde
- indien het de heraansluiting van een speelster betreft
- van 15 mei tot 31 december indien de club of de ploeg tot het futsal behoort.
Indien de heraansluiting buiten deze toegestane periodes plaatsvindt, is de speler of speelster
slechts speelgerechtigd voor de officiële wedstrijden van de eerste ploeg indien de volgende
toegestane periode is geopend.
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