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Welkom
Johny Vanspauwen opent de zitting.
1.
Goedkeuring verslag vergadering 12 mei 2018.
*Volgende opmerking werd via mail vanwege Jan Van Onsem geformuleerd:
Formulering in verslag 12 05 2018:
Op blz.57 – art.V1808.23 omtrent gele kaarten reserven/veteranen:
Gilbert Timmermans verduidelijkt dat het afzonderlijk geboekt wordt. Gele kaarten worden enerzijds
geboekt voor veteranen en anderzijds voor reserven in een aparte “boekhouding”.
Hij verwijst hiervoor naar art.1807.21.
Aanpassing volgens Jan Van Onsem:
Gilbert Timmermans verduidelijkt dat ze afzonderlijk geboekt worden voor de eerste ploegen en voor
de andere ploegen. Gele kaarten worden dus enerzijds geboekt voor jeugd, veteranen en reserven en
anderzijds voor de eerste ploegen in een aparte “boekhouding”.
Hij verwijst hiervoor naar art. V1807.21
*Luc Verdonck bemerkt onder ‘punt 3.32. (17-104) Integratie van de beloften van de Pro League in
de nationale amateurreeksen’ het volgende:
“Benny Mazur stelt vast dat, gezien het beperkt aantal aanwezige clubs, het geen Bijzondere
Algemene Vergadering is volgens de normen.”
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Luc Verdonck verwijst naar de statuten van de VACHA: “Behoudens anders bepaald in deze statuten,
kan de Algemene vergadering geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde leden.”
Bijgevolg is volgens hun norm, deze vergadering wel geldig.
Verder geen bemerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd.
2.
Briefwisseling.
Gilbert Timmermans stuurde een mail op 6 juni 2018 betreft: Integratie U21 Pro League in hogere
amateurreeksen. Tevens bij die mail toegevoegd, de mail die men op 6 juni 2018 ontving vanwege P.
François, CEO van de Pro League.
In een tweede mail van Gilbert werd een financieel voorstel dienaangaande toegevoegd.
3.

Bespreking integratie van de beloften van de Pro League in de nationale
amateurreeksen + bespreking reorganisatie 2de en 3de klasse amateurs Voetbal
Vlaanderen
Gilbert Timmermans kon vaststellen dat, op de vergadering van de VACHA, een ruime meerderheid
tegen het voorgelegde voorstel was. (84% tegen, 16% pro).
Volgens hem zijn de inkomstenverliezen voor de clubs hiervoor een belangrijke reden. Voetbal
Vlaanderen is van oordeel, ook mede door de wensen vanuit het Ministerie en Sport Vlaanderen, dat
men dit zo niet kan laten voorbijgaan. Hij geeft aan dat men al dan niet kan ingaan tegen een
beslissing van de clubs, maar dat anderzijds wel het juiste beleid dient gevoerd te worden. Voetbal
Vlaanderen is van mening dat er gewerkt moet blijven worden aan de pijnpunten van het
voorliggend voorstel. Er werd een financieel luik uitgewerkt zoals de leden gisteren per mail
ontvingen. Hij vestigt de aandacht op punt 5 van het verslag en dus op het feit wat de gevolgen zijn
als dit voorstel er niet komt.
De nieuwe voorzitter van de Pro League, de heer Marc Coucke, liet duidelijk verstaan dat als het
voorstel er niet doorkomt men al de rest ook kan vergeten, geeft Gilbert aan.
Vervolgens verwijst Gilbert naar de mail van de heer P. François, CEO van de Pro League, die de leden
gisteren ook ontvingen per mail.
Uit die mail kan men vaststellen dat de Pro League tegemoetkomt aan twee van de verzuchtingen;
Engageren ze zich tot het verder betalen van de 800.000 EUR aan de clubs van 1ste klasse
amateurs
Staan ze open voor een “soepelere” regeling van de licentievereisten betreffende de toegang
tot het profvoetbal (voorstel Marc Coucke dat een overgangsperiode van 2 seizoenen
mogelijk moet zijn)
Tot slot vraagt Gilbert de VACHA dit nieuwe voorstel morgen op haar vergadering te bespreken en
dat vandaag op de VSC bekeken wordt hoe de provincies er tegenover staan.
Theoretisch zou het kunnen dat alle provincies willen meestappen in het systeem maar dat ze niet
kunnen ingaan tegen de wens van de meest betrokken clubs. (5 van de 7 stemmen binnen de VSC is
voldoende om dit te kunnen laten doorgaan). Het zou een goed signaal kunnen zijn dat de provincies
zich hierin kunnen vinden, maar ze stemmen niet ‘ja’, omdat op dit ogenblik de meest betrokken
clubs D1 – D2 – D3 tegen zijn.
Johny Vanspauwen deelt de mening dat er in de toekomst verder rond de tafel dient gezeten te
worden met de VACHA om mogelijk ook andere zaken te kunnen agenderen en opvolgen.
Hij vraagt, om zeker als Vlaamse clubs, samen door de dezelfde deur te stappen. Het is niet raadzaam
om iedereen tegen de haren in te strijken, stelt Johny.
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Hij luister naar de mening van de VSC:
-VACHA blijft bij haar standpunt: tegen het voorstel. Jorg Keldermans zegt dat de clubs nog niet
geïnformeerd werden. Hij vindt het vreemd dat er dan wel al persberichten verstuurd werden
hieromtrent. Hij geeft aan dat het een stap in de goede richting is, maar dat dit grondig aan de clubs
verduidelijkt moet worden. Hij vraagt om constructief te blijven werken.
Het nemen van snelle beslissingen zonder duidelijke toelichting, kan niet geapprecieerd worden door
de clubs, zegt Luc Verdonck.
Andre Daems zegt dat clubs van D1 reeds gecontacteerd werden. Clubs die antwoordden waren
tegen.
Gilbert Timmermans repliceert dat zolang zij blijven tegenwerken het nooit zal lukken, wat men ook
voorstelt. Ook is men tegen de splitsing van 1ste klasse. Dat kan niet aanvaard worden. De clubs
dienen zelf hun standpunt in te nemen, zonder dat zij opgestookt worden, zegt Gilbert Timmermans.
Tot slot concludeert Gilbert dat hij zou willen dat die splitsing er komt. Op de manier heeft men in
Vlaanderen en Wallonië een homogene competitie. Jarenlang werd gewerkt om een bepaalde
autonomie te bekomen maar nu wordt men van binnenuit tegengewerkt.
-De clubs uit hogere amateurreeksen van West-Vlaanderen zijn te vinden voor het voorstel.
-Vanuit Limburgse clubs was er een consensus om niet tegen het verhaal van de VACHA te gaan.
-Clubs uit Vlaams-Brabant waren matig positief maar de financiële regeling werd nog niet besproken.
De provinciale ploegen waren pro, de VACHA-ploegen waren tegen, zegt Paul Brams.
-Ook de provinciale ploegen van Oost-Vlaanderen waren pro. Ook zij willen niet tegen de VACHA
ingaan. De VACHA dient wel na te denken over het nu voorgelegde voorstel, want dit is een positief
gegeven, zegt Paul De Clippeleir.
-Antwerpen is nooit pro geweest voor B-ploegen in het algemeen, geeft Marc Van Craen aan. Een
homogene competitie is wel een positief aspect. Door dit verhaal zouden de clubs kunnen overtuigd
worden. Zij wensen ook niet te willen ingaan tegen de VACHA. Er dient tijd genomen te worden om
de clubs te informeren, besluit Marc.
Jorg Keldermans vraagt tijd te nemen om alles duidelijk op papier te zetten en de clubs de tijd te
geven hieromtrent.
Benny Mazur vraagt voor focus op het juiste plaatje en zegt dat dit voorstel een stap in de goede
richting zou zijn om Vlaamse, Belgische talenten meer kansen te bieden. Het uitstellen van de
beslissing zal geen oplossing bieden. Hij is voor een inhoudelijk debat waarbij nagedacht dient te
worden over de voordelen die men heeft, wat men wenst te behouden, wat men wenst te krijgen en
hoe alles verloopt. Tot viermaal toe werd een consensus bereikt in de werkgroep Voetbal
Vlaanderen, waarin elke geleding via meerdere personen is vertegenwoordigd, maar toch moet
vaststellen dat er tegenkantingen zijn. Hij wil een pleidooi voeren voor dit belangrijk dossier waarbij
mensen hun verantwoordelijkheid dienen te nemen. Hij vindt het niet fair, dat de grootste critici in
dit verhaal (clubs uit D1), aangeven aan Benny dat ze na een jaar hiermee kunnen instemmen, terwijl
zij nu alles uit de kast halen om hier tegenin te gaan. Voor hem dient dit dossier voor 30 juni in orde
te zijn. Uitstel heeft geen zin en langer werken aan dit dossier ziet hij persoonlijk niet zitten.
Gilbert Timmermans vraagt wat de gemiddelde ontvangst is per wedstrijd voor D1-D2-D3?
Hij geeft volgende cijfers mee:
D1= 3700€, D2= 2700€ en in D3= 500€.
Hij geeft aan dat deze clubs toch als winnaar uit de bus komen als men het voorstel aanneemt.
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Luc Verdonck weet de financiële inspanning, zoals gisteren werd voorgelegd, te waarderen. Hij vindt
het voorstel lovenswaardig. Echter stelt hij een reglementair probleem vast, met name dat dit voor
30 juni in orde dient te zijn. In die zin vraagt Luc naar de mogelijkheid het principe uit te stellen, maar
als men dan de reglementen moet vervangen, om de twee mogelijkheden daarin op te nemen?
Gilbert Timmermans antwoordt dat als het voor 2019-2020 zou zijn, dient het grootste deel van de
teksten pas volgend jaar opgemaakt te worden. Nu dienen dan enkel de overgangsmaatregelen
aangepast te worden in die zin dat;
1/ In de interprovinciale eindronde 3de klasse er minder dalers zullen zijn.
2/ In de interprovinciale eindronde zullen er een aantal stijgers meer zijn om tot drie reeksen te
komen.
Johny Vanspauwen schorst de vergadering vijf minuten. Vertegenwoordigers van de VACHA dienen
te overleggen om een concreet voorstel voor te leggen aan de VSC.
Na de onderbreking neemt Andre Daems namens de VACHA het woord:
VACHA vraagt in het reglement de twee opties te voorzien met de uitgeschreven mogelijkheden: wat
als het voorstel wel doorgaat en wat als het voorstel niet doorgaat?
Bijkomend de vraag of de definitieve beslissing genomen kan worden op de vergadering van de VSC,
8 september?
Johny Vanspauwen zegt dat dan op 8 september een definitieve beslissing verwacht wordt.
Benny Mazur licht toe dat als Anderlecht niet zou deelnemen aan Vlaamse zijde er dan, ofwel plaats
zou zijn voor een 4de Vlaamse profclub, ofwel houdt men het op drie Vlaamse profclubs in D1.
Hierdoor heeft men dan twee stijgers uit D2. Mogelijk kan dit ook een argument zijn om de clubs uit
D2 mee te krijgen in dit verhaal. Gilbert Timmermans geeft aan dat aan de Pro League vier plaatsen
in D1 Amateurs Voetbal Vlaanderen is beloofd. Er werden fictieve reeksen gemaakt op basis van de
huidige rangschikkingen 1A, 1B en D1. Door deze fictieve reeksen kan men vaststellen dat er
meerdere voordelen uit te halen zijn voor clubs.
Johny Vanspauwen zegt dat de gemaakte bemerkingen op de NRC gebracht worden.
Hij concludeert dat beide opties opgenomen worden in de reglementering, met name het huidige en
het nieuwe voorstel. Tevens wordt op de VSC van 8 september een definitieve beslissing verwacht.
Paul Brams vraagt of het financiële luik aan de clubs meegedeeld mag worden?
Gilbert Timmermans antwoordt bevestigend waarop hij aangeeft dat de afspraak voor de provincies
ligt op 7000€ zoals in de mail van gisteren werd meegedeeld. (zie briefwisseling).
Wim Fonteyn zou het appreciëren als dit door de provincies positief bekeken wordt.
Paul Brams geeft tot slot mee dat het streefcijfer voor Vlaams-Brabant op 10.000€ lag.
De VSC gaat akkoord met de conclusie, ook betreft het financiële voorstel zoals voorgelegd.
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4.

Agenda NRC van 11 juni 2018: standpunten Voetbal Vlaanderen.

1. Verslag en gestemde teksten van de zitting van 12.03.2018
Johny Vanspauwen bemerkt op blz.52 in art.B817, dat cat. ‘W’ aangepast moet worden van 22€ naar
25€. Tevens een aanpassing in art.B818 waarbij cat. ‘W/Ar’ aangepast moet worden van 25€ naar
22€.
Gilbert Timmermans vraagt het Bureau Arbitrage na te kijken wat gedaan kan worden opdat er een
discrepantie in zit in dat hele verhaal. Een voorstel zou op tafel liggen om W/Nationaal (25€) en
W/Provinciaal (22€) in te voeren? Bureau Arbitrage volgt verder op.
2. Briefwisseling
Wordt maandag op de NRC afgewacht.
3. Interpretaties Uitvoerend Comité en beslissingen algemene vergadering vzw KBVB
Deze wordt behandeld in deze vergadering.
4. (17-90) Organisatie van de nationale vrouwencompetities
In punt 1 van de overgangsbepalingen dient onderstaande geschrapt te worden, gezien er geen
licentievoorwaarden zijn voor vrouwenploegen in 1ste en 2de nationale, zegt Gilbert Timmermans:
‘Zij dienen daartoe te voldoen aan de licentievoorwaarden voor vrouwenploegen (Titel 4, hoofdstuk 2), die dient
aangevraagd te worden tussen 15 april en 30 april 2019’

In punt 3 van de overgangsbepalingen vraagt Betty Van Proeyen volgende aanpassing:
Indien er meer dan twee clubs van het profvoetbal hiervoor kandidaat zijn, geldt achtereenvolgens als
criterium:
-de afdeling waarin de eerste vrouwenploeg in het seizoen 2018-2019 uitkwam.
-de rangschikking van de eerste herenploeg in het seizoen 2018-2019.
Benny Mazur licht toe dat in een werkvergadering, met een Taskforce Women Football, dit
inhoudelijk bekeken werd. Volgens de bondscoach en verantwoordelijken, betrokken aan de werking
van de Yellow Flames, zou een topsportteam Voetbal Vlaanderen, dat zal bestaan uit 5de en 6de -jaars,
ook kunnen toegevoegd worden in dit verhaal. Het Sporttechnisch Departement is ervan overtuigd
dat dit zelfs in de Super League zou kunnen meedoen in het seizoen 2019-2020.
In die zin zouden de topsportteams van de beide vleugels kunnen meedoen in dit verhaal. Het is
immers beter dat deze meisjes onmiddellijk op het juiste niveau ingeschaald worden waarna ze
nadien klaar zijn voor aflevering naar de clubs van de Super League.
Wordt aanstaande maandag toegelicht op de NRC.
5. (17-104) Integratie van de beloften van de Pro League in de nationale amateurreeksen
Werd besproken in punt 3 van deze vergadering.
6. (17.105) Reorganisatie 2de en 3de klasse amateurs Voetbal Vlaanderen
Werd besproken in punt 3 van deze vergadering.
7. (17-106) Reorganisatie 2de en 3de klasse amateurs ACFF
Werd besproken in punt 3 van deze vergadering.
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8. (17-107) Licentievoorwaarden 1ste klasse amateurs en competitieformule in 2de klasse
amateurs Voetbal Vlaanderen
Het bestuur van de VACHA vraagt dit punt uit elkaar te trekken (licentievoorwaarden en
competitieformule) met de vraag de licentievoorwaarden uit te stellen naar volgend jaar. De
competitieformule 2de klasse kan wel besproken worden, stelt Andre Daems.
Gilbert Timmermans begrijpt vermelde vraag niet. In een ander dossier wil men dat de
licentievoorwaarden om naar 1B te gaan, gewijzigd en vereenvoudigd zien. Nu dat men zelf een
voorstel doet voor de eigen amateurafdelingen is men tegen. Hij zegt dat de provincies hierover hun
mening dienen te geven en mogelijk de VACHA overrulen.
Johny Vanspauwen vraagt de mening van de provincies.
Enkel West-Vlaanderen is tegen de aanpassing van de eindrondestijger uit schrik voor
competitievervalsing.
Er wordt geen consensus bereikt. Het voorstel wordt uitgesteld.
9. (17-110) Interprovinciaal jeugdkampioenschap Voetbal Vlaanderen
Benny Mazur zegt dat, bij het samenstellen van de reeksen, er rekening gehouden wordt met alle
elementen maar als men hierover nadenkt, valt dit onmogelijk te realiseren.
Hij geeft aan dat als deze hele procedure gevolgd zou worden en die mogelijk ook samenvalt met een
vakantieperiode van de medewerkers, er geen kalender tijdig klaar is.
In die zin vraagt hij dat er vertrouwen moet zijn in deze. Volgens Benny dient deze hele procedure
enkel van toepassing te zijn op de eerste elftallen.
De VSC is akkoord met de voorgelegde tekst.
10. (17-111) Financiële Auditcommissie
Paul De Clippeleir laat weten dat Oost-Vlaanderen tegen het afschaffen is.
Gilbert Timmermans verduidelijkt dat de bevoegdheid van de revisor is; het controleren of de
uitgaven goed geboekt zijn in de boekhouding, hij mag kennisnemen van alle briefwisseling en
adviezen geven.
Benny Mazur geeft aan dat na de periode Steven Martens, door een heel nieuw mechanisme en
procedures van bestelbonnen, er zich geen problemen meer kunnen voordoen.
De VSC is akkoord met de voorgelegde tekst.
11. (17-112) Voetbal Vlaanderen: vooraf beslist uitstel van wedstrijden wegens slechte
weersomstandigheden
De VSC is akkoord.
12. (17-113) Beschermingszone
De VSC is akkoord.
13. (17-114) Voetbal Vlaanderen: leeftijdsdispensatie om specifieke redenen
Romain Saelens vraagt ter verduidelijking in art.V1009.41 de tekst van ‘1 jaar lager’ te wijzigen in:
‘door de eerstvolgende categorie lager.’ Hij geeft aan dat op gewestelijk niveau niet gespeeld wordt
met U16 en U14.
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Bob Browaeys geeft aan dat een U17 dan bij de U15 moet meedoen, wat zelfs twee jaar lager is. Hij
vindt het voorstel van Romain geen goed idee.
De discussie wordt gevoerd dat U16 niet bestaat op gewestelijk niveau. Bob verduidelijkt dat de U17
toch bestaan uit 17 en 16-jarigen.
Benny Mazur vult hierop aan en vraagt vanuit een ander standpunt te bekijken, dat een kind U16
door de dispensatie kan spelen bij U15 (=een categorie lager). Maar een U17 komt dan in een
categorie lager, bij de U15 (=twee jaar lager)
De VSC is akkoord met de voorgelegde tekst.
14. (17-115) Ethische Code “naast het veld”
Johny Vanspauwen verwijst naar art.B240 ‘De Commissie Integriteit wordt opgericht in de schoot van
de Raad van Bestuur van de KBVB….. ‘ Hij vraagt of dat dezelfde mensen zijn die in de Raad van
Bestuur zetelen?
Hij verwijst naar het verhaal Verhaeghe en vraagt of persoon in kwestie over zijn eigen moet
oordelen?
Benny Mazur heeft in de discussie altijd aangegeven dat er geen probleem is met de inhoud van de
ethische code, maar wel met de samenstelling van de integriteitscommissie. Ook dient gewaakt te
worden over de juiste bevoegdheden in deze.
Johny Vanspauwen vraagt vervolgens naar de ethische code en de integriteitsverklaring van de KBVB,
waarnaar verwezen wordt?
Aanstaande maandag wordt aan de NRC verduidelijking gevraagd. Wordt uitgesteld.
15. (17-116) Persoonsgegevens
De VSC is akkoord.
16. (17-117) Niet-discriminatie
De VSC is akkoord.
17. (17-118) Indicatieve tabel
Andre Daems vraagt omtrent de indicatieve tabel een duidelijke toelichting te geven van de daad bij
de oproeping. Hij vraagt dat niet alle mogelijkheden worden geformuleerd bij de oproeping.
Jorg Keldermans vraagt waar deze tabel gepubliceerd staat?
Men verwijst naar de website Voetbal Vlaanderen.
De VSC is akkoord.
18. (17-119) Fusie van clubs
Gilbert Timmermans en Johny Vanspauwen lichten toe adv. een voorbeeld;
Een club speelt met 1ste ploeg in 1ste provinciale en haar B-ploeg in 4de provinciale.
De andere fusionerende ploeg speelt met 1ste ploeg in 2de provinciale en haar B-ploeg in 3de
provinciale.
Hierdoor kan, met een fusie, de 1ste ploeg spelen in 1ste provinciale en de B-ploeg in 2de of 3de
provinciale.
De VSC is akkoord.
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19. (17-120) Daden van doping
Paul De Clippeleir verwijst naar een vroegere reglementering die nu niet meer terug te vinden is,
maar wel in de teksten van de ACFF staat. Het betreft dat wanneer een minderjarige een controle
diende te ondergaan, hij bijgestaan werd door persoon X die ook volmacht had om hem bij te staan.
De vraag wordt aanstaande maandag op de NRC gesteld.
De VSC is akkoord.
20. (17-121) Eerste ploegen A en B
De VSC is voor het behoud van de cumul.
De VSC is akkoord.
21. (17-122) Label Elite A en B
De VSC is akkoord.
22. (17-123) Provinciaal Parket ACFF
Niet van toepassing voor de VSC.
5.

Voorstel wijziging art.B524: Desaffectatie door de club en art.B345: De individuele
bondsbijdrage
Wim Fonteyn licht het voorstel toe. Dit werd enkele maanden geleden al geagendeerd en geeft aan
dat het voorstel ten voordele van de clubs is.
Benny Mazur verwijst naar de cijfers die hij heeft voorgelegd van de laatste twee jaartallen per
geboortejaar ifv. de drop-out. Hij wijst erop dat de grootste drop-out gebeurt wanneer de kinderen
naar de Hogeschool gaan. Door de fusie zou men een methodiek kunnen ontwikkelen waarbij deze
kinderen recreatief kunnen blijven spelen.
Aan de andere kant kan een groei waargenomen worden bij de leeftijd U5-U6 tot U13.
Er wordt echter geen consensus bereikt. Het voorstel wordt uitgesteld tot september.
6.
Ter kennisgeving: Brief vanwege de VSC aan RVB Voetbal Vlaanderen tav. voorzitter KBVB
Marc Ronse bemerkt dat de brief ondertekend werd met de naam van de voorzitter VSC. Hij stelt de
vraag waarom de namen van het bureau VSC er niet bij vermeld werden?
Johny Vanspauwen vraagt waarom niet alle namen van de leden VSC vermeld werden, zoals hij
nochtans gevraagd had?
Gilbert Timmermans zegt dat de gehele VSC haar akkoord gaf voor het opstellen van deze brief. Hij
geeft aan dat de voorzitter verantwoordelijk is namens de VSC. In dat geval is het toch niet nodig dat
alle namen apart vermeld worden.
Johny Vanspauwen betreurt dat aan zijn vraag als voorzitter VSC geen gevolg gegeven werd.
7.
Visie werking VSC.
Johny Vanspauwen zegt dat de laatste tijd heel wat mailverkeer rondging vlak na het verlopen van
deze vergaderingen. In dit mailverkeer werd in twijfel getrokken wat in deze vergaderingen
besproken en beslist werd. Hij zou het appreciëren dat zich dit niet meer voordoet in de toekomst.
Hij hoopt dat iedereen binnen de VSC aan hetzelfde zeel trekt. Hij verwijst in deze naar Andre Daems.
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8.
Mededelingen Raad van Bestuur Voetbal Vlaanderen.
Volgende punten werden besproken op de zitting van 15 mei 2018 - toelichting Gilbert Timmermans:
-Integriteitscommissie KBVB en ethische code Voetbal Vlaanderen werd besproken.
-Er werd kennisgenomen van de Good Governance resultaten. 47% werd gehaald. De werkpunten
zullen worden aangepakt.
-Een lid werd benoemd voor het PC Limburg, alsook voor het Beroepscomité Voetbal Vlaanderen.
-Wat zeker zal terugkomen op de Raad van Bestuur is het punt van de fusie met andere federaties;
wat met mensen met dubbele functies? (vb: iemand is scheidsrechter én comitélid?)
-De jaarrekening 2017 werd besproken.
9.
Inbreng vanwege de entiteiten.
-Johny Vanspauwen deelt mee dat er een interpellatie op touw werd gezet. Elf clubs dienden zich
aan om deze interpellatie in te dienen.
Hij doet een oproep aan de afgevaardigden van de provincies en de VACHA opdat, die mensen van
de betrokken clubs, zeker aanwezig of behoorlijk gemandateerd zijn op de Algemene Vergadering
van de KBVB op 15 juni 2018.
Gilbert Timmermans geeft duidelijk aan dat deze interpellatie gericht is tegen het feit wat het
Uitvoerend Comité gedaan heeft en niet tegen de persoon Linard.
Het Uitvoerend Comité dient het reglement na te leven en alle maatregelen van algemene aard te
nemen die nuttig zijn om de goede werking van de bond te garanderen. Het Uitvoerend Comité is in
deze tegen de reglementsteksten ingegaan. Vandaar is deze interpellatie een duidelijk signaal dat de
reglementeringen dienen nageleefd te worden.
-Eric Hoogewys geeft namens Limburg te kennen dat Willy Brockmans stopt binnen de VSC. Er dient
bekeken te worden wie de vervanger zal zijn voor Willy ifv. volgend seizoen.
-Jorg Keldermans kreeg namens 2de amateur de vraag omtrent de beloftencompetities, die uit 12 en
14 clubs zullen bestaan, of zij twee- of driemaal tegen elkaar zullen spelen?
Aansluitend bestaan de beloften teams voornamelijk uit 18/19-jarigen die in januari examens
hebben. In die zin wordt gevraagd of hiermee rekening kan gehouden worden met de
kalenderopmaak.
Verder geen bemerkingen.

Johny Vanspauwen bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng tijdens deze vergadering.

Johny Vanspauwen
Voorzitter

Ben Doumen
Secretaris
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