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Welkom
Johny Vanspauwen opent de zitting.
Verwelkoming van de leden van de VSC en de leden van de Raad van Bestuur die genodigd waren
door Bureel van de VSC.
1. Goedkeuring verslag vergadering 10 maart 2018.
Gilbert Timmermans vraagt of de lay-out van het verslag duidelijker kan gemaakt worden cfr.
nummering. Johny Vanspauwen wenst de toekomstige lay-out te bespreken in functie van
toekomstige werking VSC 2018-2019.
Verder geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd.
2. Briefwisseling.
- Via mail-4 april- van dhr. Marc Van Craen worden een aantal vragen voorgelegd die behandeld
worden onder het punt varia.
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3. Standpunt VSC inzake de beslissing van het UC in zitting van 29 maart 2018 met inzake de
bevestiging van de bondsvoorzitter in zijn functie voor het seizoen 2018-2019.
Johny schetst kort de gebeurtenissen:
- Bericht op de website van KBVB waarin staat dat het UC beslist heeft dat het mandaat van de
bondsvoorzitter, ondanks het bereiken van de leeftijdsgrens van 75 jaar, verlengd wordt.
- Daags nadien (30/03) heeft Gilbert Timmermans een mail gestuurd met een toelichting over de
stemming, alsmede de nota die voorafgaand aan de zitting naar alle leden van het UC verstuurd werd
door de Vlaamse leden van het amateurvoetbal, zetelend in dat UC. Deze nota werd behandeld op
de zitting van het UC.
- Johny Vanspauwen licht de belangrijkste punten uit deze nota toe, waaruit blijkt dat nooit eerder
binnen de bestaande bondsreglementering iemand een afwijking op de leeftijdsgrens verkreeg.
Conclusie:
- er is geen beroep mogelijk.
- het UC negeert hiermee zijn eigen reglementering, vermits het bondsreglement sinds jaar en dag
dienaangaande duidelijk is.
- optelsom van de aard van de vertegenwoordigers en diegene die voor gestemd hebben zorgt er
voor dat men niet aan een democratische meerderheid komt wat betreft het totaal aantal
aangesloten clubs.
- de functie van CEO en voorzitter KBVB worden gecombineerd. Het directiecomité wordt geacht
toezicht te houden op de uitvoerende macht, de administratie. Een combinatie van beide functies
lijkt moeilijk. Op dat vlak is er een toonaangevende studie uitgevoerd door de Universiteit van Gent
die stelt dat een dubbele functie CEO – voorzitter onmogelijk gecombineerd kunnen worden, in een
kader van good governance.
Wat kan Voetbal Vlaanderen doen? RvB, VSC of management?
- niets doen
- schrijven richten aan de Secretaris-generaal van de KBVB en deze in kennis stellen van de genomen
niet-reglementaire beslissing, voor verder gevolg
- een interpellatie doen op de AV in gevolge art. B132
- een procedure voeren voor de evocatiecommissie
- procedure BAS en/of rechtbank.
Gilbert Timmermans verduidelijkt dat de beslissing tot verdere aanstelling genomen is door het
hoogste orgaan van de KBVB. Zijns inziens kan enkel de AV hier tegenin gaan. Een interpellatie kan
maar zal nooit de beslissing veranderen. Het UC zal dit goed- of afkeuren. Dit kan wel voor een
psychologische tik zorgen. Een interpellatie blijft binnen de krijtlijnen van wat het reglement zegt.
Procedure BAS of rechtbank lijken verloren moeite.
André Daems vindt het stappen naar de rechtbank niet aangewezen omdat het reglement de clubs
verbiedt naar de rechtbank te gaan. Het BAS is wel een mogelijkheid.
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Marc Van Craen (prov. Antwerpen) wijst er op dat het belangrijk is dat we allemaal op één lijn staan.
Indien we vinden dat de stap naar het BAS of rechtbank te ver is moeten we eens nadenken over
welke principiële beslissing er door het UC genomen is? Het artikel waarop men zich beroept is niet
geldig voor een reglementswijziging. Er moet nagedacht worden over drastischere stappen.
Marnix Roelands (prov. Oost-Vlaanderen) meldt dat hij zich volledig kan vinden in de mening van
Marc Van Craen.
Paul Brams (prov. Brabant – Voetbal Vlaanderen) is 100% akkoord met de mening van Marc Van
Craen. Als er niks ondernomen wordt tonen we hoe zwak we zijn.
Willy Brockmans (prov. Limburg) is omwille van zijn leeftijd betrokken partij. Het gelijkheidsbeginsel
wordt volgens hem geschonden, gezien hij zijn mandaat binnen het Beroepscomité Voetbal
Vlaanderen wel dient stop te zetten. Hij heeft een brief geschreven die gericht zal worden aan
Secretaris-generaal en Voorzitter van Voetbal Vlaanderen, met kopie aan KBVB-verantwoordelijken.
Luc Clarysse (prov. West-Vlaanderen) vindt ook dat we actie moeten ondernemen al denkt hij dat de
actie eerder symbolisch zal zijn. Laten we de stap naar het BAS zetten.
Jorg Keldermans (clubs D2-amateurs) sluit zich aan bij het standpunt van Marc.
Luc Verdonck (clubs D3-amateurs) vindt dat we niet alleen als Voetbal Vlaanderen maar ook als
reglementscommissie niet zo maar kunnen toelaten dat er afgeweken wordt van een reglement. We
moeten als Voetbal Vlaanderen een sterk signaal geven.
Betty Van Proeyen (vrouwenvoetbal) vindt ook dat er een sterk signaal nodig is en kan zich volledig
vinden in het voorstel van Marc Van Craen. Wanneer een reglement zo maar met de voeten
getreden kan worden heeft het geen zin meer dat wij, de reglementscommissie, hier nog zitten.
Giel Verhelst (recreatief voetbal) haalt aan dat zo’n situatie nieuw is voor het recreatieve voetbal,
maar men acht dit zeer vreemd. De verhouding van de vertegenwoordiging is niet correct. We
kunnen de redenering van Marc Van Craen volgen.
Frederick Christophe (minivoetbal) sluit zich ook bij deze redenering aan.
Jan Van Onsem meldt dat er tot op vandaag nog geen beslissing gepubliceerd werd.
Robert Huygens geeft mee dat er nog voorgaande voorbeelden zijn waarbij de functie van CEO en
voorzitter gecombineerd werden.
Karel Van Wesenbeeck wenst mee te geven dat Gilbert de nota gemaakt heeft met de steun van de 6
andere Vlaamse leden. De nota werd met hand en tand verdedigd. Het is raadzaam het verslag van
het UC zo snel mogelijk te kunnen inkijken. Alvorens men tot stemming is overgegaan heeft Karel de
opmerking gemaakt dat de stemming niet rechtsgeldig is omdat er beide partijen dachten gelijk te
hebben. In dat geval moeten beide partijen te rade gaan alvorens te kunnen stemmen. Indien er 2
verschillende interpretaties zijn dient er eerst onderzocht te worden welke interpretatie de juiste is.
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Benny Mazur is er niet van overtuigd dat naar rechtbank of het BAS stappen een mogelijkheid biedt.
Juristen dienen dit vooraf correct uit te zoeken. Er moet over gewaakt worden dat we geen dingen
doen die juridisch niet haalbaar zijn. Voor hem lijkt de hele situatie quasi georkestreerd, en niet
recentelijk op korte termijn, maar is dit debacle al gestart onmiddellijk na Brazilië, waarbij
stapsgewijs antipolitiek werd gevoerd. Uit analyse lijkt het er steeds meer op dat een beperkt aantal
mensen een aantal zaken zodanig manipuleert dat het dagelijks leven in het Glazen Huis steeds
moelijker en moeilijker werd, waardoor hun macht nog toeneemt. Dat er dan zoals in de
gemeentepolitiek een meerderheid gevormd wordt, moet nader onderzocht worden. Sportbeleid
zou niet moeten focussen op een meerderheid maar op een beleid voor iedereen. Mogelijk is het
belangrijk dat we een uitgestoken hand blijven tonen naar de Waalse kant. Dat wil niet zeggen dat
we moeten vergeten wat er gebeurd is maar we hebben er allen baat bij dat we binnen het
amateurvoetbal samen blijven werken. Als we morgen de oorlog aangaan en we gaan hem verliezen,
dan verliezen we dubbel. De stappen die we gaan zetten moeten weloverwogen zijn. Een verstandige
dialoog zal ons het verst brengen. Ook met de Pro League, waar nu toch ook niet met één stem
standpunt werd ingenomen. Ook daar zit men niet op één golflengte.
Gilbert Timmermans licht toe dat de bond een feitelijke vereniging is die bepaalde taken
toevertrouwt aan bijv. het departement reglementen. Er is ook een vzw KBVB waar het financiële,
sportieve en het personeel onder geparkeerd staan. Het is nog steeds het UC met een AV dat de
KBVB bestuurd en niet de Raad van Bestuur. Men wil van KBVB een zuivere vzw maken. Het voorstel
was echter dat men zich wou spiegelen aan wat er nu in het UC gebeurt. Die verdeling is niet ok.
Conclusie:
De entiteiten vanuit de VSC wensen naar het BAS te stappen, als het BAS daar bevoegd voor is.
Gilbert Timmermans werpt nog een andere mogelijkheid naar voor. De beslissing is er, deze werd
genomen door het UC en kan enkel veranderd worden via een interpellatie in de AV. We moeten er
voor zorgen dat al de Vlaamse clubs vertegenwoordigd te zijn. Daarnaast hebben we de stem van
enkele clubs van het betaald voetbal nodig om een meerderheid te hebben.
Johny Vanspauwen stelt de vraag of het haalbaar is een perscommuniqué te organiseren dat Voetbal
Vlaanderen zich beraadt over de genomen beslissing.
Eindconclusie:
- Perscommuniqué organiseren, wanneer de situatie duidelijk is (publicatie beslissing UC)
- Bijzondere Algemene Vergadering bijeenroepen via een modelbrief die door de provincies
verstuurd wordt. (1/3 van de effectieve clubs dienen dit in te dienen via handtekening)
- Stappen naar het BAS zetten
4. Voorstel wijziging art.V1573 – Provinciale jeugdkampioenschappen
Voorgestelde tekst wordt goedgekeurd
Zin dient als volgt aangepast te worden Art. V1573 2. Het aanbod om met de U21 en/of U19 te
spelen, blijft bestaan, maar is geen verplichting om in te schrijven.
De VSC is akkoord.
Het voorstel wordt overgemaakt aan de NRC.
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5. Voorstel wijziging art.B221 - Kosten van de leden van de bondsinstanties
Gilbert Timmermans werpt op dat dit een beleidsbeslissing is. Het kan geen beslissing van de VSC
zijn. Er dient een impactstudie op het budget te gebeuren door het financiële departement.
Er wordt gewacht op de nota van de financieel directeur.
Wordt opnieuw geagendeerd.
6. Voorstel wijziging art.B1210 - De speciale zones van een terrein
Romain Saelens licht toe. Damesploegen beschikken raar of zelden over een beschermingszone. Bij
de keuring laat men het terrein van de eerste ploeg keuren maar in realiteit spelen de dames vaak op
een B-veld.
Voor het recreatieve voetbal werd een afwijking van de afmetingen van de beschermingszone
toegestaan.
Punt wordt uitgesteld tot de vergadering in mei.
7. Voorstel wijziging art.V1559 – Reserveploegen op regionaal vlak Voetbal Vlaanderen
De VSC is akkoord.
Het voorstel wordt overgemaakt aan de NRC.
8. Integratie beloften in D1+D2+D3 amateurs.
Johny Vanspauwen verduidelijkt dat er op 8/03 een vergadering is geweest waarop alle clubs van
deze afdelingen en de vertegenwoordigers van de verschillende provincies werden uitgenodigd.
48 van de 77 clubs uit D1, D2 en D3 waren aanwezig.
Enkele belangrijke conclusies uit deze vergadering:
- D2 en D3 wensen 15 spelers op het wedstrijdblad
- Leeftijdscategorie U21 te verkiezen boven U23
- Max. 3 U23 spelers zijn toegelaten
- Toelaten van oudere spelers: geen meerderheid bereikt
- Aantal door een Belgische club opgeleide spelers U21: 15/18 D1 en 12/15 in D2 en D3
De teksten hieromtrent worden eerstdaags verwacht.
9. Inschuiven B-elftallen D1+D2+D3 in P2 en P3.
Uit deze vergadering is gebleken dat 25/48 clubs interesse tonen om met een B elftal vrijwillig aan te
treden in de provinciale reeksen. Dit is een éénmalige stap waarbij ze inschuiven in P2 (clubs van D1)
of P3 (clubs van D2 en D3) in plaats van gebruikelijke P4.
Gilbert Timmermans merkt op dat bijgevolg volgend probleem zich kan stellen. Wat met een club dat
nu een B-elftal heeft maar dat wenst verder te spelen met een elftal dat bijna de leeftijd heeft van
veteranen? Je creëert dat er in de provinciale afdelingen clubs zijn met ploegen die niet voldoen aan
de regel max. 3 U23 spelers. Of je bepaalt dat alle B-ploegen moeten spelen met spelers U23.
Wat dan met de B-ploegen die semi-veteraan zijn? Ofwel maak je 2 categorieën: een categorie die
niet gebonden is aan leeftijdsvoorwaarden en een andere die wel gebonden is. Dit maakt het
allemaal zeer ingewikkeld. Makkelijker zou zijn dat we de B-ploegen uit de provincies gewoon
beschouwen als B-ploeg zonder enige leeftijdsbeperking.
Luc Verdonck vraag zich af of tegelijkertijd ook nog een reservecompetitie voorzien wordt?
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Benny Mazur verduidelijkt dat er reservecompetities mogen en kunnen aangeboden worden maar
dat er geen verplichting is. De sporttechnische werkgroep (met o.a. bespreking van de B-ploegen)
van afgelopen seizoen kwam al tot deze voorkeur.
10. Format 3v3.
De VSC is akkoord.
Het voorstel wordt overgemaakt aan de NRC.
11. Evaluatie dispensatieregel gewestelijk jeugdvoetbal.
Benny Mazur licht toe dat er sinds enkele jaren een medische afwijking kan aangevraagd worden. In
het afgelopen seizoen waren er in Vlaanderen 871 medische afwijkingen waarvan er 46 niet
goedgekeurd werden door de artsen. Dit geldt zowel voor elite, IP, P en gewestelijk.
De dispensatieregel, die men sinds januari kan aanvragen, is enkel van toepassing voor het
gewestelijk voetbal. Aanvraag dient niet te gebeuren op medische gronden, maar omwille van
sportieve redenen waarbij de situatie van het betrokken kind centraal wordt gesteld.
Er werden 296 dossiers ingediend waarvan 282 (in 116 clubs) geaccepteerd werden. Er werden 14
dossiers geweigerd omdat er bij detectie naar voor kwam dat spelertje voor nieuwjaar IP of P
gespeeld had. 13% van de aanvragen was gewoon een regularisatie van clubs die voor Nieuwjaar niet
in regel waren. Verrassend is dat er maar 12 meisjes van U13 en U16 een afwijking hebben
aangevraagd. De goedkeuring geldt telkens voor een periode van een half jaar.
Enkele clubs dienden verduidelijking te krijgen en pasten hun aanvraag hierna aan. Wij werden met
geen klachten van tegenstrevers geconfronteerd. Volgend seizoen verwachten we meer aanvragen
én mogelijk daalt het aantal medische aanvragen.
Wij wensen de dispenstieregel na deze test, definitief in het reglement op te nemen.
Tekst wordt gebracht op de volgende VSC.
12. Evaluatie deelname jeugdteams vrouwenclubs Superleague tot provinciaal jeugdvoetbal.
Benny Mazur verduidelijkt door te melden dat er 2 clubs zijn die meedoen in dit systeem (Genk
Ladies en Gent Ladies). Beide clubs slagen er na 9 speeldagen niet in om 1 punt te behalen. Wij
plannen in de nabije toekomst een overleg met beide ploegen.
Betty Van Proeyen vult aan. Er is contact geweest met Gent. Bij de categorieën U10 en U12 vallen de
resultaten wel mee. Vanaf U15 wordt het moeilijker. Zij zijn voornamelijk ingedeeld in niveau 2. De
meisjes kunnen wel meevoetballen maar moeten hun meerdere erkennen in kracht. De tegenpartij
heeft er weinig nadeel van. De deelname zorgt er voor dat het niveau van de speelsters verhoogd
wordt.
Er wordt gewacht op een concreet voorstel.
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13. Mededelingen Raad van Bestuur Voetbal Vlaanderen.
Geen mededelingen.
Gilbert Timmermans verwijst naar een mailverkeer met Marc Van Craen.
Entiteiten zijn verzamelingen van clubs die in eenzelfde discipline een competitief en/of een
recreatief programma aanbieden.
Tekst dient te wijzigen in:
Entiteiten zijn verzamelingen van clubs die in eenzelfde discipline een competitief of een recreatief
programma aanbieden.
Voorstel dient op de agenda van de volgende vergadering van de VSC gebracht te worden.
Benny Mazur meldt dat er op de Raad van Bestuur de beslissing genomen is een ethische commissie
op te starten. Er zal een ethische code gecreëerd worden.
1 april was de deadline voor het afronden van de rapportering. Het is een beetje afwachten op de
resultaten omtrent de afrekening van de subsidiëring 2017. De nieuwe methodiek omtrent de
subsidiëring heeft betrekking op ledenaantallen, trainersaantallen, nieuwe trainers 2017 en op Good
Governance. We hebben 47% behaald op het onderdeel Good Governance, in de lijn van de andere
grote sportfederaties. Ledentelling zal eerstdaags meegedeeld worden.
Omtrent privacy & GDPR staat alles klaar om online gepubliceerd te worden.
Vergadering wordt in kennis gebracht van de mogelijkheid dat een lid de vrijheidsaanvraag vanaf
heden kan doen via de digitale weg op de website.
14. Inbreng vanwege de entiteiten
Marc Van Craen heeft een mail gestuurd met een vraag over het inlezen van de eID’s.
Benny Mazur verduidelijkt door te stellen dat het inlezen van eID’s toegelaten is. Sport Vlaanderen
heeft eerder de suggestie gedaan dat het unieke lid zou moeten kunnen geïdentificeerd worden aan
de hand van het rijksregisternummer. Dit bleek niet juist te zijn, maar het inlezen van een e-ID is wel
toegelaten, als men bepaalde gegevens goed afschermt, niet opslaat en zeker niet verspreid.
Marnix Roelands meldt dat er geen Kids ID kan aangevraagd worden indien er al een reispas is
afgeleverd. Dit is nooit eerder gesignaleerd. Na te kijken.
Luc Clarysse vraagt zicht af hoe de bond weet dat een aangeslotene een G-voetballer is. Volgens het
reglement betaalt de G-voetballer de kleinste premie.
Benny Mazur beantwoordt door te melden dat je een lijst dient door te geven met al je Gvoetballers. Al jaren hebben we de ambitie om dit te digitaliseren, maar er zijn andere prioriteiten.
Volgende vergadering zaterdag 12/05/2018.
Johny Vanspauwen bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng tijdens deze vergadering.
Johny Vanspauwen
Voorzitter

Karen Andries
Secretaris a.i.
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