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VLAAMSE STUDIECOMMISSIE

Brussel, 30 november 2018

Aan de leden van de Vlaamse Studiecommissie,
(Aan de leden van de Raad van Bestuur van Voetbal Vlaanderen, als waarnemer)
(Aan de leden van het management van Voetbal Vlaanderen)

Geachte mevrouw, Geachte heer,
U wordt vriendelijk uitgenodigd op de vergadering van de Vlaamse Studiecommissie (VSC), die zal plaatsvinden op
zaterdag 08 december 2018 om 10.00 uur in het Bondsgebouw te Brussel, Houba de Strooperlaan, 145.

De agenda van deze zitting bevat de volgende punten:

1.
2.
3.
4.

Goedkeuring verslag VSC 10 11 2018
Briefwisseling
Agenda NRC van 10 12 2018: standpunten Voetbal Vlaanderen
(VV-18-1) Art.B524: Desaffectatie door de club en art.B345: De individuele bondsbijdrage
+ samenstelling werkgroep
5. (VV-18-2) Voorstel wijziging Art.V332 - Diensten van trainers
6. (VV1((
(VV-18-3) Voorstel wijziging Art.V1571-1573-1575-453- jeugdkampioenschap Voetbal Vlaanderen
7. (VV-18-4) Voorstel wijziging Art B221: Kosten van de leden van de bondsinstanties
8. Be
Bespreking cijfers dispensatieaanvragen 1ste ronde seizoen 2018-2019
9. Mededelingen Raad van Bestuur Voetbal Vlaanderen
10. Inbreng vanwege de entiteiten

Met vriendelijke groeten,
Johny Vanspauwen
Voorzitter VSC

Ben Doumen
Secretaris VSC
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1. Goedkeuring verslag VSC 10 11 2018

Bijlage 1 in de uitnodiging VSC.
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2. Briefwisseling

Wordt ter zitting kort toegelicht.
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3. Agenda NRC van 10 12 2018: Standpunt Voetbal Vlaanderen

Bijlage 2 + 3 in de uitnodiging VSC.
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4. (VV-18-1) Voorstel wijziging art.B524: Desaffectatie door de club en art.B345: De individuele
bondsbijdrage
1. Ingediend door
Provinciale Studiecommissie Oost-Vlaanderen
2. Motivering
Voetballen is een sport dat voor iedereen op elke moment toegankelijk moet zijn en Voetbal Vlaanderen is
zich daarvan bewust door in te zetten op voetballen van A tot Z.
Maar de clubs ontdekken ook de keerzijde omdat de grotere instroom ook zorgt dat jeugdspelers jonger dan
16 jaar afhaken in de periode van juni tot en met augustus voorafgaand aan de competitiestart.
Opvallend is dat na een aantal maanden proefstomen, kinderen toch stoppen met voetballen. Niet iedereen
heeft de voetbalmicrobe in zich. Ook de 14- tot 16 jarigen, als men begint te voetballen bij de “grotere”, zorgt
voor een uitstroom. Spelers vinden de stap naar het seniorenvoetbal te groot en binnen het voetbal is er tot
nu geen passend alternatief. Waarschijnlijk zal voor deze leeftijdscategorie het recreatieve karakter van het
voetbal een oplossing bieden. Plezier beleven binnen zo weinig mogelijk verplichtingen kan een stimulans
zijn.
Concreet stellen clubleiders vast dat er jaarlijks bij om het even welke club in België die een jeugdwerking
heeft, minimaal 5 en maximaal tot 50 spelers (leden) niet meer komen opdagen, ondanks ze in de periode
onmiddellijk na het beëindigen van de voorgaande competitie, toch de intentie hadden om het volgende
seizoen te blijven voetballen. Clubs stellen dit jaarlijks weerkerend fenomeen vast onmiddellijk na de
zomervakantie, nl. in de maand september, als de competitie van start gaat.
Hierdoor staan alle betrokken clubs bij toepassing van artikel B524 punt 21, voor een voldongen feit en
kunnen de club deze spelers slechts desaffecteren in de maand mei, in dit geval aan het eind van de
competitie waaraan ze niet hebben deelgenomen.
Deze spelers zullen op 31 maart, van het seizoen waaraan zij niet deelnemen, voorkomen op de lijst van
toegewezen aangeslotenen waarvoor de club bij toepassing van artikel B345 punt 11, de individuele
bondsbijdrage verschuldigd is.
Deze spelers blijven dan ook, totaal onterecht en ondanks hun inactiviteit, op de lijsten staan totdat de club
de mogelijkheid heeft om betrokken spelers te desaffecteren, in casu mei van het daaropvolgende jaar.
Hierdoor blijft de club onderhevig aan de individuele bijdrage die voor de speler wordt aangerekend op basis
van de inventarisatie op de daaropvolgende 31ste maart.”
Door deze toepassing constateren de clubs dat ze bijna één jaar bondsbijdragen betalen voor leden die geen
enkele dienst meer uitvoeren binnen de betrokken club.
Om dit ten onrechte aanrekenen van individuele bondsbijdrage te vermijden, zou de club de mogelijkheid
moeten krijgen om deze spelers te desaffecteren in een periode/maand die de inventarisatie op 31 maart
voorafgaat. Daarom stellen we voor om de maand oktober voor de clubs open te stellen voor de desaffectatie
zodat ze spelers jonger dan 16 jaar aan de bond kunnen betekenen.
We vragen dan ook om aansluitend op de in te voeren periode oktober, nl. op 1 november, een tussentijdse
inventaris te maken, waar dan rekening kan worden gehouden met de afgeschreven spelers (leden) in de
maand oktober.
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Deze wijziging zal bij elke club een belangrijk financieel voordeel opleveren. Indien een club
bijvoorbeeld 20 spelers heeft die afhaken bij aanvang van het seizoen, wat als een gemiddelde kan
beschouwd worden bij onze doorsnee voetbalclub met een jeugdopleiding, zal deze club jaarlijks het
onderstaande bedrag aan bondsbijdrage teveel betalen.
Volgens artikel B345.11 basisbijdrage, kan men volgende berekening verduidelijken :


-

10 spelers jonger dan 10 jaar à 3,50 € per speler

-

10 spelers ouder dan 10 jaar en jonger dan 16 jaar aan 5,80 € per speler

58,00 €
Volgens artikel B345.12 aanvullende bijdrage voor de verzekering, kan men volgende berekening
verduidelijken :

-

10 spelers jonger dan 10 jaar à 3,50 € per speler



35,00 €

-

10 spelers ouder dan 10 jaar en jonger dan 16 jaar aan 5,00 € per speler



50,00 €

Totaal



35,00 €

178,00 €

Voornoemd bedrag van 178 € is voor een volledig seizoen.
We moeten het bedrag van 178 € herleiden tot de periode van november tot juni van het lopende seizoen.
We aanvaarden hiervoor dus 8 maanden of 8/10 van het gestelde bedrag.
Het werkelijk teveel betaalde deel bedraagt dus : 178 € * 8/10

142,40 €
Mogen we dan ook vragen om vermelde artikels te wijzigen zodat de clubs deze niet terecht aangerekende
bondsbijdrage niet meer moeten betalen.
3. Goedkeuring vereist van
Voetbal Vlaanderen, ACFF, Pro-League
4. Inwerkingtreding
01.07.2018
5. Voorgestelde teksten
Artikel B524 Desaffectatie door de club
2. Procedure
21. Een desaffectatie wordt , uitsluitend als algemene regel in de maand mei, via E-Kickoff, aan de bond
betekend EN uitzonderlijk in de maand oktober voor spelers jonger dan 16 jaar op de dag van de
desaffectatie.
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Vervolgens is eveneens aan te passen :

Artikel B345 De individuele bondsbijdrage
Gelet op de goedgekeurde tekst in zitting van 15.01.2018 NRC onder punt (17-44) is onderstaande tekst aan
te passen. Is van toepassing in het Bondsreglement vanaf 01.07.2018.
1. Effectieve leden (clubs):
…
13. Deze bijdragen zijn verschuldigd voor elk tijdelijk gekwalificeerd of definitief toegewezen aangesloten lid
op 31 maart van het lopende seizoen.
Op 1 november zal een tussentijdse inventaris worden opgemaakt op basis van de desaffectatie in de
maand oktober waar rekening zal worden gehouden met de gedesaffecteerde spelers onder B524.21.
Een club die aanvaard wordt na 1 januari, dient pas vanaf de daaropvolgende 1 juli de bijdragen te betalen.
14. De individuele bijdragen worden maandelijks van september tot en met juni geboekt op het debet van
de rekening-courant van de club.
Door de uitzondering qua desaffectatie in de maand oktober zal voor betrokken spelers vanaf de maand
november geen individuele bijdrage meer geboekt worden op het debet van de rekening courant van de
club.
De maandelijkse stortingen gebeuren à rato van één tiende van het aantal toegewezen aangeslotenen op 1
juli die voorafgaat. Het slotsaldo wordt berekend op het aantal aangeslotenen op 31 maart van het lopende
seizoen.
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5. (VV-18-2) Voorstel wijziging Art.V332 - Diensten van trainers

1. Ingediend door
Voetbal Vlaanderen
2. Goedkeuring vereist van
Voetbal Vlaanderen
3. Inwerkingtreding
1/7/2019
4. Voorgestelde teksten

Artikel V332

Diensten van trainers

Dit artikel is niet van toepassing voor de clubs uit het recreatief voetbal en van het minivoetbal
1. Aantal gediplomeerde trainers per club Specifieke diplomavereisten voor de hoofdtrainer van het 1ste elftal
11. Iedere hieronder beschreven club is verplicht zich te verzekeren van de diensten van één of meer gediplomeerde
hoofdtrainers van het 1ste elftal. Zij dient zich te vergewissen van de moraliteit, en in voorkomend geval, van de arbeidsvergunning
van hun medecontractant.
12. Als hoofdtrainer wordt bedoeld de verantwoordelijke voor het voetbalgebeuren van de eerste ploeg en in het bijzonder:
1)

trainingen en tactische richtlijnen voor de eerste ploeg van de club;

2)

de selectie en de samenstelling van de wedstrijdbladen;

3)

instructies geven aan de spelers en de andere leden van de technische staf in de kleedkamers en de technische zone vóór,
tijdens en na de match;

4)

deelnemen aan alle media-activiteiten welke zijn voorbehouden voor de hoofdtrainer.
13. Per afdeling dient men zich te verzekeren van de diensten van volgende hoofdtrainers:
131. In 1e klasse amateurs heren
van één een UEFA-A gediplomeerde trainer met een geldige licentie die effectief als hoofdtrainer van de eerste ploeg moet
optreden, van 2 UEFA-B gediplomeerde trainers voor de jeugdploegen met een geldige UEFA licentie.
Indien de hoofdtrainer ingeschreven is voor de opleiding UEFA A en de hulptrainer een UEFA A diploma met geldige licentie
bezit is de club ook in regel.
132. In 2de klasse amateurs heren
van één een UEFA A gediplomeerde trainer met geldige licentie die effectief als hoofdtrainer van de eerste ploeg moet optreden.
Indien de hoofdtrainer ingeschreven is voor de opleiding UEFA A en de hulptrainer een UEFA A diploma met geldige licentie
bezit is de club ook in regel.
133. In 3de klasse amateurs heren
Tot 30.06.2019: Van een getuigschrift A gekwalificeerde trainer met geldige UEFA-B licentie die effectief als hoofdtrainer van
de eerste ploeg moet optreden”.
Vanaf 01.07.2019: Van een UEFA A gediplomeerde trainer met geldige licentie die effectief als hoofdtrainer van de eerste ploeg
moet optreden.
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Indien de hoofdtrainer ingeschreven is voor de opleiding UEFA A en de hulptrainer een UEFA A diploma met geldige licentie
bezit is de club ook in regel.
134. In de Super League Vrouwenvoetbal
van één een UEFA-A gediplomeerde trainer met een geldige licentie die effectief als hoofdtrainer van dit elftal moet fungeren en
van één andere gediplomeerde trainer.
135. In 1ste en 2de nationale vrouwenafdelingen
van één een UEFA-B gediplomeerde trainer met een geldige licentie die effectief als hoofdtrainer van dit elftal moet fungeren
van één trainer die in het bezit is van het UEFA-B diploma met een geldige licentie.
136. In de provinciale afdelingen
1361. In eerste provinciale afdeling heren
van een UEFA B gediplomeerde trainer met geldige licentie die effectief als hoofdtrainer van de eerste ploeg moet optreden
1362. In tweede provinciale afdeling heren
van een UEFA B gediplomeerde trainer met geldige licentie , die effectief als hoofdtrainer van de eerste ploeg moet optreden
1363. In derde en vierde provinciale afdeling heren
De club is in regel indien de hoofdtrainer van de eerste ploeg minstens minimum een getuigschrift C heeft
14. Een club waarvan de eerste ploeg promoveert, beschikt onmiddellijk over een periode van twee opeenvolgende seizoenen
om zich in regel te stellen met de nieuwe situatie inzake de verplichtingen van het in dienst nemen van gediplomeerde trainers.
Deze periode wordt herleid tot één seizoen voor een club die stijgt naar het profvoetbal.
Het in dienst nemen van een nieuwe trainer, in de loop van bovenvermelde overgangsperiodes, verplicht de club ertoe zich
onmiddellijk te schikken naar de reglementering die geldt voor de afdeling waarin ze zich bevindt.
2. Betekening aan de bond
21. Iedere club dient vóór 1 september (Art. B21) van het lopende seizoen de lijst van zijn trainers aan de KBVB Voetbal
Vlaanderen te betekenen via E-Kickoff.
Iedere club met een vertraging in het betekenen zal slechts beschouwd worden als in regel vanaf de maand die volgt op de
verzendingsdatum.
22. Toevoegingen of wijzigingen moeten uiterlijk binnen de veertien dagen, te rekenen vanaf de inwerkingtreding van de
overeenkomst met de trainer, aan de bond via E-Kickoff worden betekend. Elke inbreuk op deze verplichting wordt bestraft met
een boete van 200,00 EUR.
23. Iedere verandering van één van deze verplichte trainers, doorgevoerd in het lopende seizoen, moet onmiddellijk via E-Kickoff
gemeld worden aan de KBVB Voetbal Vlaanderen.

Agenda VSC 08 12 2018

11
3. Boetes
31. Iedere inbreuk op het aantal in dienst te nemen gediplomeerde trainers leidt van september tot en met april ambtshalve
tot een maandelijkse boete. Deze bedraagt:
Niveau van de
ploeg

Maandelijkse
boete (EUR) bij
het niet in dienst
nemen van een
trainer voor de
kern van de
eerste ploeg
280,00

1ste klasse
amateurs (1)
2de klasse
amateurs
3de klasse
amateurs
1ste provinciale
heren
2de provinciale
heren
Super League
Vrouwenvoetbal
1ste en 2de
nationale
Vrouwen

Maandelijkse
boete (EUR) bij
het niet in dienst
nemen van één of
meerdere
bijkomende
trainers
100,00

200,00
168,00

100,00

68,00
50,00
336,00

100,00

50,00

Zonder afbreuk te doen aan het recht van de Licentiecommissie om de toekenning van de UEFA- en/of nationale licentie te weigeren voor het seizoen dat
volgt op het niet-naleven van de verplichtingen.
1):

32. Een club mag geen gebruik maken van de diensten van trainers die niet zijn bekendgemaakt aan Voetbal Vlaanderen
de Bond. Bij een inbreuk wordt de club bestraft met een boete van 200,00 EUR. voor seniortrainers en 50,00 EUR voor
jeugdtrainers en trainers van provinciaal spelende vrouwenploegen.
Indien de trainer niet aangesloten is bij de KBVB Voetbal Vlaanderen, kunnen de trainer en de club elk bestraft worden met een
boete van 200,00 EUR.
Zo de trainer, buiten zijn weten, gedesaffecteerd werd, is de boete niet verschuldigd, indien hij zijn toestand regulariseert binnen
de zeven dagen volgend op de datum waarop hij door de KBVB Voetbal Vlaanderen hiervan wordt ingelicht.
Deze uitzondering geldt eveneens voor de club, indien de trainer door een andere club in de loop van het seizoen werd
gedesaffecteerd en de toestand binnen dezelfde termijn is geregulariseerd.

Artikel V606

De opleiding van de trainers

= artikel B606, aangevuld met
1. Toelatingsvoorwaarden
11. Om tot de cursussen te worden toegelaten, moet de kandidaat bij een opleiding georganiseerd door de VTS in samenwerking
met Voetbal Vlaanderen, minstens 16 jaar worden in de loop van het kalenderjaar waarin de cursus start.
12. Voor verdere toelatingsvoorwaarden tot de verschillende opleidingen en voorwaarden tot slagen: zie reglementen van
inwendige orde van de verschillende inrichters (VTS/Voetbal Vlaanderen/ACFF) en ook de UEFA coaching conventie.
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2. Aanbod opleidingen
De volgende opleidingen worden georganiseerd:
21. Door de VTS (Vlaamse trainersschool) in samenwerking met Voetbal Vlaanderen
-

het getuigschrift C (Initiator Voetbal)

-

het getuigschrift C Indoorvoetbal (Initiator indoorvoetbal)

-

het getuigschrift B (Instructeur B Voetbal)

-

het getuigschrift B Indoorvoetbal (Instructeur B indoorvoetbal)

-

het diploma UEFA-B (Trainer B Voetbal)

-

het diploma UEFA-B Futsal (Trainer B futsal)

-

het diploma UEFA-A (Trainer A Voetbal Seniores)

-

het diploma UEFA-A Elite jeugd (Trainer A Voetbal Elite Jeugd)
22. Door Voetbal Vlaanderen

-

het getuigschrift opleider van de jonge doelmannen (niveau I)

-

het getuigschrift trainer van de senioresdoelmannen in niet-profclubs (niveau II)

-

het getuigschrift TVJO Amateur (niveau I) (deel 1 en deel 2)

-

het getuigschrift physical coach (niveau I - jeugd)

-

het getuigschrift physical coach (niveau II - seniores)

-

het getuigschrift video-analist (basisopleiding)

-

het attest Talentscout

-

het attest Mental Coaching (jeugd)

-

het attest Mental Coaching (seniores)

-

het attest Veilig Voetballen (EHBO en reanimatie)

-

het attest Get Fit 2 Football

-

het attest MultiskillZ For Foot
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TRAINERSVOORWAARDEN JEUGDVOETBAL
4. Staf en omkadering
41. Jeugdlicentie Interprovinciaal
Niveau jeugdlicentie

Functie

Aard diploma (*):
minstens
INTERPROVINCIAAL
TVJO
TVJO- amateur
Jeugdtrainers 11/11
UEFA-B
Jeugdtrainers 8/8
Getuigschrift B
Jeugdtrainer 5/5
Getuigschrift C
Keeperstrainer
Keeperstrainer
11/11 en 8/8
niveau 1
Talentscout
3 talentscouts in
bezit van attest
(*) In het bezit zijn of volgen van de desbetreffende opleiding in het seizoen waarop de jeugdlicentie van
toepassing is
(inschrijving opleiding ten laatste 15 mei voorafgaand aan het seizoen)
Er dienen 12 van de 14 jeugdtrainers te voldoen, waarbij minstens 3 trainers 11/11, 4 trainers 8/8 en 3 trainers 5/5.
42. Jeugdlicentie provinciaal
Niveau
jeugdlicentie
PROVINCIAAL

Functie

Aard diploma (*):
minstens
TVJO
UEFA-B met
geldige licentie
Jeugdtrainers 11/11
UEFA-B
Jeugdtrainers 8/8
Getuigschrift B
Jeugdtrainer 5/5
Getuigschrift C
Keeperstrainer
Keeperstrainer
11/11 en 8/8
niveau 1
Talentscout
1 talentscout in
bezit van attest
(*) In het bezit zijn of volgen van de desbetreffende opleiding in het seizoen waarop de jeugdlicentie van
toepassing is
(inschrijving opleiding ten laatste 15 mei voorafgaand aan het seizoen)
Er dienen 8 van de 10 jeugdtrainers te voldoen, waarbij minstens 1 trainer 11/11, 3 trainers 8/8 en 3 trainers 5/5.
43. De club die gebruik maakt van de afwijking vermeld in punten 41 en 42 hiervoor, en waarvan de betrokken trainer de beloofde
opleiding niet heeft gevolgd, kan het daaropvolgende seizoen geen gebruik meer maken van deze afwijking.
44. De Technisch Verantwoordelijke Jeugdopleiding (TVJO) is op sporttechnisch vlak de eindverantwoordelijke voor de
jeugdopleiding van zijn club en aldus actief in de dagelijkse jeugdwerking van de club.
De TVJO kan maar voor 1 club die interprovinciaal of provinciaal speelt een engagementsverklaring tekenen (zie Art. V451.4).
De TVJO kan geen engagementsverklaring (zie Art. V451.4) tekenen voor de functie van jeugdtrainer voor de ploegen die 11
tegen 11 spelen en keepertrainer maar wel voor de functie van talentscout.
45. De jeugdtrainer leidt de trainingen en coacht de wedstrijden van het betrokken team.
De jeugdtrainer kan maar voor 1 club die interprovinciaal of provinciaal speelt een engagementsverklaring tekenen (zie Art.
V451.4). Hij kan ook maar voor 1 ploeg een engagementsverklaring tekenen.
De jeugdtrainer van de ploegen die 11 tegen 11 spelen kan geen engagementsverklaring (zie Art. V451.4) tekenen voor de
functie van TVJO maar wel voor de functie van keepertrainer en talentscout.
46. De keepertrainer geeft minstens 1 training per week aan de verschillende leeftijdsgroepen en begeleidt deze keepers
minimaal 1 keer per maand tijdens de wedstrijden met vermelding op de wedstrijdbladen.
De keepertrainer kan maar voor 1 club die interprovinciaal speelt of voor 2 clubs die provinciaal spelen, een engagementsverklaring tekenen (zie Art. V451.4).
De keepertrainer kan geen engagementsverklaring (zie Art. V451.4) voor de functie van TVJO maar wel voor de functie van
talentscout en jeugdtrainer ondertekenen.
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47. De talentscout is verantwoordelijk voor de interne en externe scouting van de jeugdspelers van de club.
De talentscout kan maar voor 1 club die interprovinciaal of provinciaal speelt een engagementsverklaring tekenen (zie Art.
V451.4).
De talentscout kan wel een engagementsverklaring (zie Art. V451.4) tekenen voor de functie van TVJO, keepertrainer en
jeugdtrainer.
5. Verplichte deelname, in het seizoen voorafgaand aan het seizoen waarvoor de jeugdlicentie wordt aangevraagd, aan
de talentdetectiedagen en de wedstrijden georganiseerd door de Provinciale jeugdopleiding jongens (PJO jongens)
51. Jeugdlicentie interprovinciaal voetbal: verplichte deelname aan PJO activiteiten voor jongens U12 tot en met U15.
52. Jeugdlicentie provinciaal voetbal: verplichte deelname aan PJO activiteiten voor jongens U12 en U13.
53. Indien een club niet meewerkt aan de voorziene PJO-activiteiten, zal zij, na het bekomen van een eerste waarschuwing,
geen toegang krijgen tot de interprovinciale of provinciale jeugdcompetitie voor het daaropvolgende seizoen bij vaststelling
van een volgende overtreding.
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6. (VV-18-3) Voorstel wijziging Art.V1571-1573-1575-453- jeugdkampioenschap Voetbal Vlaanderen

1. Ingediend door
Voetbal Vlaanderen
2. Goedkeuring vereist van
Voetbal Vlaanderen
3. Inwerkingtreding
Onmiddellijk.
4. Voorgestelde teksten

Artikel V1571

Interprovinciaal jeugdkampioenschap van Voetbal Vlaanderen

1. Deelnemers
11. Tot de INTERPROVINCIALE jeugdkampioenschappen worden de clubs toegelaten die beschikken over een geldige “Licentie
Interprovinciaal Jeugdvoetbal” (zie Titel 4, Hoofdstuk 3), afgeleverd door Voetbal Vlaanderen.
12. Ook een twee ploegen van de Women’s Football Academy, afgekort WFA (onder stamnummer 5000 van Voetbal Vlaanderen) zal
kunnen in overtal worden ingedeeld in een reeks, en dit met respect van de bepalingen van Art. B1009).
Standaard worden deze wedstrijden gespeeld als midweekwedstrijden, steeds op het veld van de tegenstrever. Uitzonderingen
hierop zijn in overleg met de betrokken clubs steeds mogelijk.
Gele en rode kaarten volgen de toepasselijke reglementering van titel 18.
2. Alle deelnemende clubs zijn verplicht volgend aantal ploegen op te stellen:
Wedstrijdvorm

11/11

8/8

Categorie
U17
U16
U15
U14
U13
U12
U11
U10

Aantal
ploegen
1
1
1
1
2
2
1
1

Het aanbod om met U19 te spelen blijft bestaan, maar er is geen verplichting om in te schrijven
3. De U9 en U8 van deze clubs moeten met 2 teams aantreden in de provinciale kampioenschappen. De U7 mogen in de gewestelijke
reeksen aantreden.
4. De clubs die deelnemen aan de interprovinciale jeugdkampioenschappen, mogen niet deelnemen aan de provinciale
jeugdkampioenschappen, maar wel aan de gewestelijke kampioenschappen.
5. Bij hun inschrijving voor de competitie maakt de gerechtigde correspondent van de club de niveaucode per ploeg en de gewenste
dag van spelen over aan het provinciaal secretariaat.
(2 = gemiddeld niveau, 3= beter dan gemiddeld, 1= minder dan gemiddeld)
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6. De clubs, die over een geldige “Licentie Interprovinciaal Jeugdvoetbal” beschikken, worden bij aanvang van zowel de 1ste als de 2de
helft van het seizoen door het sporttechnisch secretariaat van Voetbal Vlaanderen in reeksen van acht clubs (Indien organisatorisch
nodig, kan dit ook 6, 7, 9 of 10 zijn) verdeeld op basis van:
- de niveaucode per ploeg. Indien dit onmogelijk is, worden Ook de combinaties 3/2 en 2/1 kunnen worden gehanteerd.
- hun geografische ligging
Dit voorstel wordt overgemaakt aan het competitions department Voetbal Vlaanderen voor verdere behandeling conform Art. V1511.5.
Bij de aanvang van de terugronde zijn reeksaanpassingen mogelijk.
7. Clubs van Vlaamse provincies kunnen enkel uitkomen tegen andere clubs van Vlaamse provincies of clubs die gekozen hebben
voor de aanhorigheid tot de kampioenschappen Voetbal Vlaanderen.
Uitzonderlijk kunnen afwijkingen hierop worden toegestaan, mits akkoord van zowel Voetbal Vlaanderen als de ACFF.
8. De wedstrijden voor U13, U12, U11 en U10 worden gespeeld zonder rekening te houden met uitslag of score. Rangschikking is ten
strengste verboden.
9. De interprovinciale wedstrijden U19, U17, U16, U15, U14, U13, U12, U11 en U10 mogen niet vóór 10uur ’s morgens aanvangen.
Gemotiveerde uitzonderingen kunnen aangevraagd worden aan het sporttechnisch departement van Voetbal Vlaanderen,
tegelijkertijd met het indienen van de aanvraag voor jeugdlicentie.

Artikel V1573

Provinciale jeugdkampioenschappen van Voetbal Vlaanderen

1. Deelnemers
1.1. Tot de PROVINCIALE jeugdkampioenschappen worden de clubs toegelaten die beschikken over een geldige “Licentie Provinciaal
Jeugdvoetbal”(Zie Titel 4, Hoofdstuk 3), afgeleverd door Voetbal Vlaanderen
1.2. Ook de clubs die uitkomen in de Superleague en 1ste Nationale Vrouwenvoetbal kunnen meisjesteams inschrijven in de provinciale
competitie en dit met respect van de bepalingen van Art. B1009).
1.2.1 Vanaf het seizoen 2019-2020 zal dit enkel kunnen voor de categorieën tot en met U13, tenzij ze hooguit drie senioresteams in
lijn brengen. In voorkomend geval kan er ook een meisjesteam in de U15 provinciale competitie deelnemen.
1.2.2. Aanvullend dient elk provinciaal ingeschreven team een gediplomeerd trainer te hebben (getuigschrift C voor 5v5 – getuigschrift
B voor 8v8 en UEFA-B voor 11v11).
1.2.3. De betrokken clubs dienen al hun speelsters in te schrijven voor de PJO-activiteiten en indien deze speelsters slagen voor de
screeningstage topsport, hun motiveren om deel te nemen aan het Yellow Flames project van Voetbal Vlaanderen. Indien deze club
niet meewerkt aan de voorziene PJO-activiteiten en aan het Yellow Flames project, zal zij, na het bekomen van een eerste
waarschuwing, geen toegang meer krijgen tot de provinciale jeugdcompetitie voor het daaropvolgende seizoen bij vaststelling van
een volgende overtreding.
1.2.4. Vanaf het seizoen 2020-2021 zal dit enkel mogelijks zijn mits men voldoet aan de voorwaarden van artikel V452.11, namelijk
het kunnen voorleggen van een geldig auditverslag.
2. Alle deelnemende clubs zijn verplicht volgend aantal ploegen op te stellen:
Wedstrijdvorm
11/11

8/8

5/5

Categorie
U17
U15
U13
U12
U11
U10
U9
U8

Aantal
ploegen
1
1
1
1
1
1
2
2

Het aanbod om met U21 en/of U19 te spelen blijft bestaan, maar er is geen verplichting om in te schrijven
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3. Bij hun inschrijving voor de competitie maakt de gerechtigde correspondent van de club de niveaucode per ploeg en de gewenste
dag van spelen over aan het provinciaal secretariaat.
(2 = gemiddeld niveau, 3= beter dan gemiddeld, 1= minder dan gemiddeld)
4. De clubs, die over een geldige “Licentie provinciaal Jeugdvoetbal” beschikken, worden bij aanvang van zowel de 1ste als de 2de helft
van het seizoen door het provinciaal secretariaat in reeksen van acht clubs (Indien organisatorisch nodig, kan dit ook 6, 7, 9 of 10
zijn) verdeeld op basis van:
- de niveaucode per ploeg. Indien dit onmogelijk is, worden de combinaties 3/2 en 2/1 gehanteerd
- hun geografische ligging
Bij de aanvang van de terugronde zijn reeksaanpassingen mogelijk.
5. de clubs die deelnemen aan de elite 1- of elite 2-jeugdkampioenschappen, of aan de jeugdkampioenschappen 1ste klasse amateurs
(2016-2017 en 2017-2018), mogen deelnemen aan de provinciale kampioenschappen voor de U8 indien er twee ploegen worden
ingeschreven. Ze mogen eveneens deelnemen aan de andere provinciale kampioenschappen, op voorwaarde dat ze inschrijven in
al de voorziene leeftijdscategorieën met het aantal voorziene ploegen.
6. De wedstrijden voor U8 tot en met U13 worden gespeeld zonder rekening te houden met uitslag of score. Rangschikking is ten
strengste verboden.
7. De provinciale wedstrijden U17, U15, U13, U12, U11, U10, U9 en U8 mogen niet vóór 9u30 ’s morgens aanvangen. Gemotiveerde
uitzonderingen kunnen aangevraagd worden aan het provinciaal secretariaat.

Artikel V1575

Gewestelijke jeugdkampioenschappen van Voetbal Vlaanderen

1. In iedere provincie mogen voor alle clubs gewestelijke kampioenschappen ingericht worden voor de volgende leeftijdscategorieën:
Wedstrijdvorm
11/11

8/8

5/5

Categorie
U21
U19
U17
U15
U13
U12
U11
U10
U9
U8
U7

2. Elke provincie mag tevens facultatieve gewestelijke kampioenschappen inrichten voor:
- U7 in de wedstrijdvorm 2/2
- U10, U11, U12, U13 in de wedstrijdvorm 5/5
- U15, U17, U19, U21 in de wedstrijdvorm 8/8
3. Het Provinciaal secretariaat kan per reeks 11/11 een club inschrijven voor de wedstrijdvorm 8/8 in plaats van de gebruikelijke 11/11.
Een club ingeschreven in de wedstrijdvorm 11/11 kan haar wedstrijd spelen in de wedstijdvorm 8/8, mits dit één dag vooraf aan het
Provinciaal secretariaat en de tegenstrever te melden. In dat geval wordt de forfaitscore uitgesproken, maar worden er geen boetes
opgelegd (Art.B1527).
4. Het Provinciaal secretariaat kan (een) reeks(en) samenstellen uit teams die tijdens het seizoen 8v8 - 5v5 spelen, afwijkend van het
spelformat voor de bewuste leeftijdscategorie.
Wanneer er te weinig teams 5v5 of 8v8 zijn, zal het team ingedeeld worden in een reguliere competitie 8v8 of 11v11. Dit team speelt
zijn wedstrijden in het persoonlijk gekozen spelformat. De tegenstanders van deze teams zijn verplicht zich aan te passen aan het
spelformat van het team met minder spelers, dit op straffe van boete voorzien in het Reglement. (Titel 19 - De sancties jegens clubs
en aangeslotenen).
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5. Bij hun inschrijving voor de competitie maakt de gerechtigde correspondent van de club de niveaucode per ploeg over aan het
provinciaal secretariaat.
(2 = gemiddeld niveau, 3= beter dan gemiddeld, 1= minder dan gemiddeld)
6. De clubs worden bij aanvang van zowel de 1ste als de 2de helft van het seizoen door het Provinciaal secretariaat in reeksen van acht
clubs (Indien organisatorisch nodig, kan dit ook 6, 7, 9 of 10 zijn) verdeeld op basis van:
- de niveaucode per ploeg. Indien dit onmogelijk is, worden de combinaties 3/2 en 2/1 gehanteerd
- hun geografische ligging
Bij de aanvang van de terugronde zijn reeksaanpassingen mogelijk.
Het provinciaal comité kan echter beslissen om, voor de leeftijdscategorieën U19 en U21, reeksen van twaalf tot zestien clubs te
voorzien verdeeld op basis van:
de niveaucode per ploeg. Indien dit onmogelijk is, worden de combinaties 3/2 en 2/1 gehanteerd.
hun geografische ligging
7. De wedstrijden voor U7 tot en met U13 worden gespeeld zonder rekening te houden met uitslag of score. Rangschikking is ten
strengste verboden.
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HOOFDSTUK 3: DE JEUGDLICENTIES VOETBAL VLAANDEREN VOOR
INTERPROVINCIAAL EN PROVINCIAAL VOETBAL
Artikel V451
Het verzoek tot toekenning van een jeugdlicentie Voetbal
Vlaanderen interprovinciaal of provinciaal voetbal
1. De aanvraag tot deelname aan de interprovinciale of provinciale jeugdcompetitie moet ingediend worden uiterlijk op 1 april,
voorafgaand aan het daaropvolgend seizoen. Hiervoor zal een document ter beschikking worden gesteld door de centrale
administratie.
2. Op straffe van nietigheid dient het dossier aanvraag jeugdlicentie te gebeuren via de voorziene online applicatie in E-Kickoff, waarbij
men uiterlijk op 15 mei bewijst aan de vier kwaliteitscriteria te voldoen (Art. V453).
3. Het resultaat van de externe audit, uitgevoerd door het auditbureau aangesteld door Voetbal Vlaanderen dient ten laatste op 31
maart (Art. B21) van het seizoen voorafgaand aan datgene waarvoor men een bepaalde jeugdlicentie wenst te behalen in het bezit
te zijn van Voetbal Vlaanderen. De club dient zich tijdig in te schrijven via de voorziene procedure zoals opgelegd door het
auditbureau.
Voorbeeld: Een club die tijdens het seizoen 2016-2017 op provinciaal niveau wenst te spelen met de jeugd, moet een jeugdlicentie
voor provinciaal voetbal tijdig hebben aangevraagd via een online applicatie in E-Kickoff, en het resultaat van de externe audit in
kwestie bekomen hebben ten laatste op 31 maart 2016.
4. Bij de online aanvraag van de provinciale of interprovinciale jeugdlicentie dient de club alle noodzakelijke engagementsverklaringen
van TVJO, jeugdtrainer, keepertrainer en talentscouts volgens de voorziene methode up te loaden.
Hiervoor zal een document ter beschikking worden gesteld door de centrale administratie.

Artikel V452
Basisvoorwaarden om een jeugdlicentie Voetbal Vlaanderen
voor interprovinciaal of provinciaal voetbal te bekomen
1. Om een jeugdlicentie te bekomen dient de club:
11. Een geldig auditverslag voor te leggen van de externe audit, uitgevoerd door een auditbureau aangesteld door Voetbal Vlaanderen.
Zulk auditverslag is geldig voor drie seizoenen volgend op het tijdstip van toekenning van het resultaat (zie ook Art. V454).
Voorbeeld: een geldig auditverslag van 31/03/2016 biedt mogelijkheden voor seizoenen 2016-2017, 2017-2018 en 2018-2019:
- Een auditverslag, op niveau provinciaal, met als resultaat twee sterren, geeft toegang tot de jeugdlicentie “provinciaal”
- Een auditverslag, op niveau interprovinciaal, met als resultaat drie of vier sterren, geeft toegang tot de jeugdlicentie “interprovinciaal”
- Een auditverslag op niveau interprovinciaal, met als resultaat Basic Quality Label kan toegang geven tot jeugdlicentie ‘’provinciaal’’,
indien de betrokken club een attest van de externe auditor kan voorleggen dat hun behaalde score overeenstemt met het resultaat
twee sterren van de provinciale audit.
12. Te voldoen aan vier kwaliteitscriteria (Art. V453), die permanent tijdens het seizoen worden nagezien door de sporttechnische
dienst van Voetbal Vlaanderen.
2. Elke club die wenst te participeren aan de interprovinciale of provinciale jeugdcompetitie verklaart zich akkoord met de procedure
van de externe audit en de objectief meetbare kwaliteitscriteria.
3.Tijdens de uitvoering van de externe auditprocedure en vooraleer een definitieve uitslag wordt toegekend, kan een club de
vaststellingen aanvullen in samenspraak met de auditor.
Er is nadien geen beroepsprocedure mogelijk tegen het resultaat van deze audit.
4. De meting van de kwaliteitscriteria betreft objectieve resultaten.
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Artikel V453
Kwaliteitscriteria waaraan een club moet voldoen om een
jeugdlicentie Voetbal Vlaanderen te bekomen
1. De vier kwaliteitscriteria waaraan de club dient te voldoen zijn:
11. Accommodatie
12. Het aantal ploegen per leeftijdscategorie
13. Staf en omkadering
14. Verplichte deelname aan de activiteiten van de provinciale jeugdopleiding
2. Accommodatie: Jeugdlicentie interprovinciaal voetbal
21. De club dient te beschikken over twee goed bespeelbare terreinen die aan de reglementaire vereisten voldoen (Titel 12, Hoofdstuk
2).
22. Deze 2 terreinen zijn in die mate beschikbaar dat er geen enkele wedstrijd interprovinciaal vóór 10 uur ’s morgens dient aan te
vangen (zie ook Art V1571.9).
Gemotiveerde uitzonderingen kunnen aangevraagd worden aan het sporttechnisch departement van Voetbal Vlaanderen,
tegelijkertijd met het indienen van de aanvraag voor jeugdlicentie.
3. Aantal ploegen per leeftijdscategorie: volgend aantal ploegen dient te worden ingeschreven:
Wedstrijdvorm

Interprovinciaal

Provinciaal
U19 of U21
(0) (**)

Gewestelijk
U21

U19 (0) (**)
U17 (1)
U17 (1)
U17
U16 (1)
U15 (1)
U15 (1)
U15
U14 (1)
U13 (2)
U13 (1)
U13
U12 (2)
U12 (1)
U12
8/8
U11 (1)
U11 (1)
U11
U10 (1)
U10 (1)
U10
De U8 en U9
U9 (2)
U9
5/5
van deze
U8 (2)
U8
clubs moeten
U7
provinciaal
De U7 van
spelen met
deze clubs
telkens 2
mogen
ploegen
gewestelijk
De U7 van deze
spelen
clubs mogen
gewestelijk
spelen
(**) Het aanbod om met deze leeftijdscategorieën te spelen blijft bestaan, maar er is geen verplichting om in te schrijven.
11/11

OPGELET: Bij algemeen forfait in één van de leeftijdscategorieën waarvoor ze verplicht is/was zich in te schrijven, kan een club het
daaropvolgende seizoen slechts het onmiddellijk lager licentieniveau bekomen (zie Art. B1526).
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4. Staf en omkadering
41. Jeugdlicentie Interprovinciaal
Niveau jeugdlicentie
INTERPROVINCIAAL

Functie
TVJO
Jeugdtrainers 11/11
Jeugdtrainers 8/8
Jeugdtrainer 5/5
Keeperstrainer 11/11 en
8/8
Talentscout

Aard diploma (*):
minstens
TVJO- amateur
UEFA-B
Getuigschrift B
Getuigschrift C
Keeperstrainer niveau 1

3 talentscouts in bezit van
attest
(*) In het bezit zijn of volgen van de desbetreffende opleiding in het seizoen waarop de jeugdlicentie van toepassing
is
(inschrijving opleiding ten laatste 15 mei voorafgaand aan het seizoen)
Er dienen 12 van de 14 jeugdtrainers te voldoen, waarbij minstens 3 trainers 11/11, 4 trainers 8/8 en 3 trainers 5/5.
42. Jeugdlicentie provinciaal
Niveau jeugdlicentie
PROVINCIAAL

Functie
TVJO
Jeugdtrainers 11/11
Jeugdtrainers 8/8
Jeugdtrainer 5/5
Keeperstrainer 11/11 en
8/8
Talentscout

Aard diploma (*):
minstens
UEFA-B met geldige
licentie
UEFA-B
Getuigschrift B
Getuigschrift C
Keeperstrainer niveau 1

1 talentscout in bezit van
attest
(*) In het bezit zijn of volgen van de desbetreffende opleiding in het seizoen waarop de jeugdlicentie van toepassing
is
(inschrijving opleiding ten laatste 15 mei voorafgaand aan het seizoen)
Er dienen 8 van de 10 jeugdtrainers te voldoen, waarbij minstens 1 trainer 11/11, 3 trainers 8/8 en 3 trainers 5/5.
43. De club die gebruik maakt van de afwijking vermeld in punten 41 en 42 hiervoor, en waarvan de betrokken trainer de beloofde
opleiding niet heeft gevolgd, kan het daaropvolgende seizoen geen gebruik meer maken van deze afwijking.
44. De Technisch Verantwoordelijke Jeugdopleiding (TVJO) is op sporttechnisch vlak de eindverantwoordelijke voor de
jeugdopleiding van zijn club en aldus actief in de dagelijkse jeugdwerking van de club.
De TVJO kan maar voor 1 club die interprovinciaal of provinciaal speelt een engagementsverklaring tekenen (zie Art. V451.4).
De TVJO kan geen engagementsverklaring (zie Art. V451.4) tekenen voor de functie van jeugdtrainer voor de ploegen die 11 tegen
11 spelen en keepertrainer maar wel voor de functie van talentscout.
45. De jeugdtrainer leidt de trainingen en coacht de wedstrijden van het betrokken team.
De jeugdtrainer kan maar voor 1 club die interprovinciaal of provinciaal speelt een engagementsverklaring tekenen (zie Art. V451.4).
Hij kan ook maar voor 1 ploeg een engagementsverklaring tekenen.
De jeugdtrainer van de ploegen die 11 tegen 11 spelen kan geen engagementsverklaring (zie Art. V451.4) tekenen voor de functie
van TVJO maar wel voor de functie van keepertrainer en talentscout.
46. De keepertrainer geeft minstens 1 training per week aan de verschillende leeftijdsgroepen en begeleidt deze keepers minimaal 1
keer per maand tijdens de wedstrijden met vermelding op de wedstrijdbladen.
De keepertrainer kan maar voor 1 club die interprovinciaal speelt of voor 2 clubs die provinciaal spelen, een engagements-verklaring
tekenen (zie Art. V451.4).
De keepertrainer kan geen engagementsverklaring (zie Art. V451.4) voor de functie van TVJO maar wel voor de functie van
talentscout en jeugdtrainer ondertekenen.
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47. De talentscout is verantwoordelijk voor de interne en externe scouting van de jeugdspelers van de club.
De talentscout kan maar voor 1 club die interprovinciaal of provinciaal speelt een engagementsverklaring tekenen (zie Art. V451.4).
De talentscout kan wel een engagementsverklaring (zie Art. V451.4) tekenen voor de functie van TVJO, keepertrainer en
jeugdtrainer.
5. Verplichte deelname, in het seizoen voorafgaand aan het seizoen waarvoor de jeugdlicentie wordt aangevraagd, aan de
talentdetectiedagen en de wedstrijden georganiseerd door de Provinciale jeugdopleiding jongens (PJO jongens)
51. Jeugdlicentie interprovinciaal voetbal: verplichte deelname aan PJO activiteiten voor jongens U12 tot en met U15.
52. Jeugdlicentie provinciaal voetbal: verplichte deelname aan PJO activiteiten voor jongens U12 en U13.
53. Indien een club niet meewerkt aan de voorziene PJO-activiteiten, zal zij, na het bekomen van een eerste waarschuwing, geen
toegang krijgen tot de interprovinciale of provinciale jeugdcompetitie voor het daaropvolgende seizoen bij vaststelling van een
volgende overtreding.

Artikel V454
Geldigheidsduur van een jeugdlicentie Voetbal Vlaanderen
interprovinciaal of provinciaal voetbal
1. Een geldig auditverslag (2, 3 of 4 sterren) biedt drie seizoenen toegang tot het behaalde niveau indien voldaan wordt aan de 4
kwaliteitscriteria.
2. Een jeugdlicentie (interprovinciaal of provinciaal) dient jaarlijks volgens de voorziene modaliteiten aangevraagd te worden.
3. Tijdens het seizoen waarvoor de club een jeugdlicentie heeft bekomen dient de club continu te voldoen aan de kwaliteitscriteria (Art.
V453), op straffe van verval van de geldigheid van de licentie.

Artikel V455
Strafbepalingen bij het niet naleven van de omkaderingsvoorwaarden provinciaal en interprovinciaal
1. Een jeugdlicentie wordt door de centrale administratie van Voetbal Vlaanderen vóór aanvang van het seizoen toegekend op basis
van de ingediende aanvraag.
De club dient tijdens het seizoen waarvoor ze een geldige jeugdlicentie heeft verkregen continu te voldoen aan de kwaliteitscriteria
(Art. V453), op straffe van verval van de geldigheid van de jeugdlicentie interprovinciaal of provinciaal.
2. Bij ontslag van een TVJO, jeugdtrainer, keepertrainer en talentscout waarvoor een engagementsverklaring werd ingediend, dient
de club zo snel mogelijk over te gaan tot vervanging om continu te voldoen aan de kwaliteitscriteria.
Iedere tijdelijke afwezigheid van de gekwalificeerde jeugdtrainer op de wedstrijd ten gevolge van ziekte, werkomstandigheden of
andere redenen dient door de club op het digitaal wedstrijdblad vermeld te worden.
3. Iedere wijziging van de omkadering, nodig om te voldoen aan de kwaliteitscriteria van de jeugdlicentie dient door de club onmiddellijk
in de online applicatie aangepast te worden (inclusief engagementsverklaring).
4. Indien een club met een interprovinciale jeugdlicentie tijdens het seizoen doorlopend langer dan 30 dagen niet aan de
omkaderingsvoorwaarden voldoet, zal zij het daaropvolgende seizoen geen toegang krijgen tot de interprovinciale jeugdcompetitie.
5. Indien een club met een provinciale jeugdlicentie tijdens het seizoen doorlopend langer dan 30 dagen niet aan de
omkaderingsvoorwaarden voldoet, zal zij het daaropvolgende seizoen geen toegang krijgen tot de provinciale jeugdcompetitie.
6. Het centraal secretariaat van Voetbal Vlaanderen brengt de club hiervan binnen de 7 dagen na het overschrijden van de 30 dagen
termijn via E-Kickoff op de hoogte.
De club kan hiertegen echter binnen de 14 dagen na datum van het bericht in E-Kickoff verzet aantekenen tegen deze beslissing,
per E-Kickoff of aangetekend schrijven aan het Algemeen Secretariaat van Voetbal Vlaanderen.
Dit verzet wordt behandeld door het Sportcomité Voetbal Vlaanderen, dat in eerste en laatste aanleg beslist.
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7. (VV-18-4) Voorstel wijziging Art B221: Kosten van de leden van de bondsinstanties
1. Ingediend door
Vlaamse Studiecommissie
2. Motivering
Gelet dat elke opdracht als lid van een comité of commissie van de KBVB, Voetbal Vlaanderen en ACFF
een steeds belangrijker wordende verantwoordelijkheid meebrengt;
Gelet op het feit dat het opnemen van deze verantwoordelijkheid een betere dossierkennis vereist en dus
ook een voorbereiding van de zitting die meer tijd in beslag neemt;
Gelet op de gemiddelde duur van een zitting gaande van één tot zelfs vier à vijf uur;
Gelet op de huidige reglementering waar artikel B221.211 en B221.212 zittingsvergoedingen voorziet,
respectievelijk van:
•
3,10 Euro
•
7,50 Euro wanneer de opdracht een verplaatsing meebrengt van meer dan 12 blokken
Gelet dat de actuele bedragen van de zittingsvergoedingen op zijn minst dateren van de vroege jaren ’80;
Gelet op de opgewaardeerde vergoedingen van scheidsrechters en opleiders (V221-B817-B818-B819);
Gelet op artikel B31 waarbij sommige vergoedingen/bijdragen maar ook retributies jaarlijks aangepast
worden aan de gezondheidsindex (basis 2004);
Gelet op de evolutie van de gezondheidsindex van 66,48 (01/1985) naar 129,82 (01/2018);
Gelet op het feit dat elk lid van een bondsinstantie dezelfde inspanning levert in de voorbereiding en
tijdens de duur van een zitting, ongeacht het aantal afgelegde blokken om de plaats van zitting te
bereiken;
Overwegende dat deze berekening tot volgend resultaat leidt:
7,5 x 129,82 (index 01/2018)
-------------------------------------- = 14,64 Euro, afgerond naar 14,50 Euro
66,48 (index 01/1985)
Wordt voorgesteld de zittingsvergoeding voor de leden van bondsinstanties aan te passen.
3. Goedkeuring vereist van
Pro League, ACFF, Voetbal Vlaanderen
4. Inwerkingtreding
1/07/2019
5. Voorgestelde teksten
Artikel 221

Kosten van de leden van de bondsinstanties

1. Verplaatsingskosten: zie Art. 32.
2. Zittingsvergoeding:
21. Algemene regel
Leden van de bondsinstanties hebben recht op een bedrag van 3,10 14,50 EUR. Dit wordt op 7,50 EUR gebracht wanneer hun
opdracht een verplaatsing meebrengt van meer dan 12 blokken. , jaarlijks indexeerbaar (art. B31)
22. Uitzonderingen
Ongewijzigd
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8. Bespreking cijfers dispensatieaanvragen 1ste ronde seizoen 2018-2019.
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9. Mededelingen Raad van Bestuur Voetbal Vlaanderen
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10. Inbreng vanwege de entiteiten
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