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Welkom
Johny Vanspauwen opent de zitting.
Hij geeft mee dat Romain Saelens lange tijd gehospitaliseerd was en vraagt entiteit West-Vlaanderen
namens de VSC nogmaals de wensen voor een spoedig herstel over te maken aan Romain.
Johny verwelkomt de heer Bart Timmermans (voorzitter PC Antwerpen) als nieuwe
vertegenwoordiger voor entiteit Antwerpen. Hij vervangt Marc Van Craen binnen de VSC.
Wim Fonteyn en Nand De Klerck worden bedankt voor het leiden en opmaken van het verslag van de
vorige zitting.
1.
Goedkeuring verslag VSC 26 01 2019
Johny Vanspauwen bemerkt onder punt 4 dat de VSC beslissingen neemt die impact hebben op het
budget. Hij geeft aan dat er heel wat andere zaken, beslist op de VSC, impact hebben op het budget.
Soms ten voordele of ten nadele van de bond, soms in het voordeel maar ook in het nadeel van de
clubs. Het zijn de clubs die vertegenwoordigd worden op de VSC.
Gilbert Timmermans geeft aan dat de uitspraak van Johny een inhoudelijke evaluatie is van wat toen
gezegd werd en dat het geen opmerking op het verslag is.
Verder geen bemerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd.
2.
Briefwisseling
- Mail vanwege Gilbert Timmermans die de reactie van penningmeester Tom Borgions forward
betreft de berekening van de kosten van de leden van de bondsinstanties. Het antwoord van de
penningmeester komt op vraag van de voorzitter VSC.
Wordt verder in de zitting besproken.
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-Mail vanwege Jan Van Onsem betreft eindresultaat van de bespreking in de werkgroep
“Desaffectaties”. Het voorstel houdt enkele verschillende varianten in.
Wordt verder in de zitting besproken.
- Via mail van Jan Brouwers (West-Vlaanderen) werd de rouwbrief van de echtgenote van de heer
Gustaaf Spegelaere (o.a. lid PC West-Vlaanderen) overgemaakt.
Vanuit de VSC werd een rouwbetuiging overgemaakt aan de familie.
3.

Agenda NRC van 11 maart 2019: standpunten Voetbal Vlaanderen

1. Verslag en gestemde teksten van de zitting van 28.01.2019
Benny Mazur licht de vergadering in over een recent gestemde tekst. Met name punt (18-35) Bureau
Arbitrage Voetbal Vlaanderen, met ingang vanaf 1 januari, geeft op dit ogenblik praktische
problemen, vermits het gestemde nog niet juist toegepast wordt.
Men moet er bewust van zijn om hier juist mee om te gaan, zegt Benny.
2. Briefwisseling
Wordt maandag afgewacht.
3. Interpretaties Uitvoerend Comité en beslissingen algemene vergadering vzw KBVB
Worden verder in de zitting besproken.
4. (18-24) Licentievoorwaarden in 1ste klasse amateurs en de competitieformule in 2de klasse
amateurs Voetbal Vlaanderen/ACFF
De VSC is akkoord zoals voorgelegd.
5. (18-28) Vriendschappelijke wedstrijden : boetes – eventuele oproeping
Gilbert Timmermans licht toe.
Bart Timmermans bemerkt dat de boete voor 1ste elftallen nu hoger ligt voor vriendschappelijke dan
voor competitiewedstrijden?
Gilbert Timmermans zegt dat dit de bedoeling is.
Marnix Roelands bemerkt, betreft competitiewedstrijden, dat de boetes voor gele kaarten voor de
jeugd werden weggelaten, maar ziet nu opnieuw de jeugd verschijnen?
Volgens Jorg Keldermans en het verslag van de NRC zouden hieromtrent nieuwe teksten komen?
Gilbert Timmermans geeft aan dat dit de nieuwe tekst is met aanpassing.
Jan Van Onsem zegt dat men op dit ogenblik, bij de digitale wedstrijdbladen voor vriendschappelijke
wedstrijden, de gele kaarten niet kan aanduiden.
In art.B1816 in de kader onder ‘waarschuwing’ wordt gevraagd: ‘jeugd’ en boete ‘2.50€’ te
schrappen. De boete onder ‘uitsluiting’ blijft wel behouden.
De VSC is akkoord mits gemaakte bemerking.
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6. (18-38) Reserveploegen 1ste, 2de en 3de klasse amateurs
Gilbert Timmermans licht kort toe.
VACHA geeft aan akkoord te zijn voor D2 en D3. Betreft D1 dient afgewacht te worden wat ACFF
zegt.
Benny Mazur zegt dat de reden van eerder uitstel is dat de tekst niet gestemd was voor wat betreft
vrijheid voor de ploegen van D2+D3, omdat de heer Daniel Boccar vroeg waarom dit niet kan voor
D1? Hij ontving signalen dat Waalse clubs liever in Wallonië spelen.
Discussie wordt gevoerd of ACFF al dan niet al stemde voor D2+D3. Dit is niet terug te vinden bij de
gestemde teksten.
Johny Vanspauwen leest de beslissing voor, genomen op de NRC.
Zal maandag afgewacht worden wat ACFF hierover zegt.
7. (18-39) Wedstrijdblad
Benny Mazur geeft aan dat de praktijk impact heeft bij U11 en lager.
Gilbert Timmermans vraagt te specifiëren dat het gaat om wedstrijdbladen voor wedstrijden
waarvoor geen officiële ref is aangeduid? Er wordt even gediscussieerd over het al dan niet
toepassen van de boete bij het niet tijdig afsluiten van de wedstrijdbladen en in welke wedstrijden.
In art.B1411.61 wordt gevraagd ter verduidelijking op te delen in:
Bij wedstrijden met aanduiding van een officiële ref en zonder aanduiding officiële ref.
De bemerking wordt maandag voorgelegd op de NRC.
8. (18-42) Behandeling van rechtstreekse uitsluitingen in het amateurvoetbal
Gilbert Timmermans zegt dat dit gaat over een bijzondere procedure, maar dat deze teksten nog
dienen aangepast te worden. ACFF heeft nog geen tijd gehad om deze teksten te bekijken.
Johny Vanspauwen verwijst aanvullend naar art.B1702.14 waarop het Beroepscomité Voetbal
Vlaanderen zich onlangs heeft gebaseerd bij de vrijspraak van een aantal spelers.
Hij verwijst naar een reglementstekst die zegt ‘op basis van overtuigende TV beelden tijdens de
wedstrijd.
Mogelijk dient nagedacht te worden dit uit te breiden naar: ‘voor, tijdens en na de wedstrijden’?
TV beelden kunnen dienen ter ontlasting van de eigen betichtingen, zegt Benny Mazur. Vervolgens
zegt hij dat er duidelijke adviezen moeten komen naar alle comités die daarmee in aanmerking
kunnen komen.
Bedoeling van dit voorstel is om op zo kort mogelijke termijn de rechtsplegingsprocedure af te
handelen, zegt Johny Vanspauwen.
Benny Mazur haalt ook de diversiteit van verwerken van de verslagen aan in de provincies.
Sommige provincies zijn sneller dan andere provincies, wat reglementair niet verboden is.
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Als men erin slaagt op maandag de verslagen bij het Parket te krijgen, het Parket alles op maandag
verwerkt, dan krijgt men dit nog op woensdag in Sportleven en tijdig via E-kickoff bij de club, zodat
dit op donderdag al behandeld kan worden. In ander geval zal dit de week nadien behandeld
worden.
Johny Vanspauwen concludeert dat de VSC akkoord gaat met volgende bemerkingen;
-- akkoord voor 1ste ploegen
-- in TITEL BOEK V aanpassen ‘…. in alle officiële wedstrijden…’
-- definitieve goedkeuring
9. (18-44) Opleidingsvergoedingen ACFF
Niet van toepassing voor de VSC.
Benny Mazur wil erop wijzen dat er een taalwetgeving is in België. Voor een Brusselse club is er
speelruimte, maar enkele Franstalige clubs, die Voetbal Vlaanderen clubs zijn, worden niet
gesubsidieerd door de overheid.
Anderzijds, vraagt Gilbert Timmermans, hoe enkele Henegouwse clubs in West-Vlaanderen
aangeschreven worden? West-Vlaanderen zegt dat deze clubs via E-Kickoff geen communicaties
ontvangen.
Benny Mazur geeft aan dat dit toch kan, door in E-Kickoff de stamnummer van de ‘andere’ club(s) in
te geven. Als men algemeen de clubs van West-Vlaanderen aanvinkt, gaan die clubs inderdaad geen
communicatie krijgen, gezien zij geen Voetbal Vlaanderen clubs zijn. Bijgevolg is een aparte
communicatie nodig.
Vanuit de administratie zal geen vertaling gebeuren naar het Frans voor specifieke zaken voor WestVlaanderen.
Tot slot geeft Benny aan dat nagedacht dient te worden over RWDM Molenbeek Girls dat een
Voetbal Vlaanderen club is. Dit behelst een ander voorstel, geeft Gilbert Timmermans aan.
10. (18-45) Verplaatsingskosten
De VSC is akkoord.
11. (18-46) Licentiereglement van vrouwenploegen
De VSC is akkoord.
12. (18-47) Toekenning vrijkomende plaatsen
De VSC is akkoord.
13. (18-48) Indexering
De VSC is akkoord.
14. (18-49) Kleuren van de clubs
De VSC is akkoord met inwerkingtreding vanaf 01.07.2019.
15. (18-50) Bijstand en vertegenwoordiging van de partijen
De VSC is akkoord.
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16. (18-51) De speciale zones van een terrein
De VSC is akkoord.
17. (18-52) Commissie van het Nationaal Steunfonds
De VSC is akkoord.
18. (18-53) Futsal: diverse wijzigingen
De VSC is akkoord.
19. (18-54) Futsal: vergoeding van de scheidsrechters
De VSC is akkoord.
20. (18-55) Schrapping van het begrip "actieve scheidsrechters"
De VSC is akkoord.
21. (18-56) Interprovinciaal jeugdkampioenschap ACFF
Niet van toepassing voor de VSC.
22. (18-57) Wisselspelers
Johny Vanspauwen stelt zich de vraag als ploeg A komt met 17 spelers, ploeg B komt met 13 spelers,
waarom mag dan de ploeg met 17 niet al hun spelers opstellen?
Dit is nu ook qua aantal toegelaten, mits men de ref op de hoogte brengt, zegt Gilbert Timmermans.
Gezien de discussie wordt in art. P1222.21 gevraagd “in gemeen overleg” te schrappen?
Benny Mazur verwijst naar het systeem en de omschrijving van de soorten wissels. Door de
voorgestelde formulering van de vliegende wissels interpreteert hij dit alsof het ook voor de
verplichte wissels nu zo zou kunnen. Dit is in boek V immers anders dan in boek A. Voor boek V dient
een andere formulering uitgewerkt.
Wordt maandag afgewacht op de NRC gezien de teksten niet duidelijk zijn.
23. (18-58) ACFF: voetbal met 3 tegen 3 in U7
Niet van toepassing voor de VSC.
24. (18-59) Reglementaire bepalingen
De VSC is akkoord.
25. (18-60) Strafprocedure, draagwijdte van de schorsing en dag van de schorsing
De VSC is akkoord.
26. (18-61) Futsal: competitievoorwaarden voor de 2de nationale afdeling
De VSC is akkoord.
27. (18-62) Futsal: specifieke voorwaarden voor de Elite-afdeling
De VSC is akkoord.
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4.

(VV-18-1) Art.B524: Desaffectatie door de club en art.B345: De individuele bondsbijdrage
Bespreking resultaat werkgroep met twee varianten.
Wim Fonteyn licht toe wat besproken werd binnen de werkgroep met als resultaat een tekst met
twee varianten.
Luc Clarysse vraagt in de 1ste variant of in art.B524.21 niet moet staan; desaffectatie in mei ‘en’
september? De VSC geeft aan dat de tekst duidelijk is, bijgevolg blijft ‘of’ staan.
Jan Van Onsem verwijst naar de transferregeling en naar de telling van het aantal leden op 31 maart.
Gilbert Timmermans vraagt waarom september gekozen werd en niet oktober?
Karel Vanwesenbeeck zegt dat een tussenstap in de werkgroep niet aan bod is gekomen.
Het behelst het huidige reglement waarin de voorschotten bepaald worden op 1 juli. Maar de eerste
afrekening wordt pas in oktober gemaakt op basis van het aantal leden. Zoals Wim aanhaalde is de
afrekening zeer zwaar. Dit komt doordat alle nieuwe aansluitingen en alle transfer tot 30 augustus
niet in het voorschot zitten. Op moment van bespreking in de werkgroep was dat voorschot er nog
wel. In dit voorstel kan men dus best teruggaan naar oktober, besluit Karel.
Wim Fonteyn geeft aan dat men als club een betere analyse kan maken in oktober.
Luc Clarysse stelt vast dat niet gekozen kan worden voor een status quo?
Indien niet gekozen wordt voor geen van deze twee voorstellen, dan moet dit teruggetrokken
worden, geeft Jorg Keldermans aan.
Als men niet tot een vergelijk komt blijft het bij het huidige of kiest men voor één van de twee
varianten, vraagt Johny Vanspauwen aan de VSC. Hij vraagt de stemming aan de entiteiten.
De VSC kiest unaniem voor variante TWEE
5.
(VV-18-4) Voorstel wijziging Art B221: Kosten van de leden van de bondsinstanties:
Gilbert Timmermans licht toe;
In de RVB van 22.01.2019 werd gesteld dat zaken die een financiële impact hebben op Voetbal
Vlaanderen beleidszaken zijn en waarvan de beslissing toekomt aan de RVB.
Dit werd ook zo medegedeeld in zitting van de VSC van 26.01.2019, en op 09.03.2019 opnieuw
herhaald met de volgende argumenten:
- Dit kan een VRAAG zijn van de VSC, maar kan nooit door haar BESLIST worden
- Wat nu sinds een aantal jaren “zittingsvergoeding” noemt, is altijd een “verblijfsvergoeding”
geweest, als compensatie voor de uithuizigheid (daarom ook 2 tarieven)
- De meerkost van deze verhoging bedraagt in het totaal 148.000 EUR, waarvan 93.000 EUR
door Voetbal Vlaanderen dient gedragen te worden. Hier worden geen besparingen of
meerinkomsten tegenover gezet.
Johny Vanspauwen zegt enerzijds dat niet ontkend kan worden dat andere voorstellen/beslissingen
in de VSC, ook ten goede kwamen voor de bond. Bijna ieder voorstel op de agenda heeft “financiële”
gevolgen of voor de federatie of voor de clubs.
Anderzijds is een goede voorbereiding van de zitting door de leden binnen hun comités of
commissies noodzaak. Dat vereist meer werk van het lid en dus is een financiële opwaardering voor
de leden van comités en commissies op zijn plaats.
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Paul Brams bevestigt dat het lid tegenwoordig goed voorbereid moet zijn en geeft aan dat het
moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden om dit allemaal te kunnen invullen.
Gilbert Timmermans zegt verantwoordelijk te zijn voor Voetbal Vlaanderen en geeft aan geen
100.000 EUR te willen uitgeven zonder dat hier meerinkomsten tegenover staan.
Johny Vanspauwen vraagt waarom binnen een aantal comités/commissies, naargelang, de leden
14.5EUR, sommigen 45EUR, sommigen 80EUR krijgen?
De verantwoordelijkheid voor elk lid blijft hetzelfde, zegt Johny.
Benny Mazur vraagt of dit dossier vandaag indienen wel opportuun is gezien het ingewikkeld groter
plaatje? Gaan de andere instanties dit willen stemmen? Ook dient meegenomen hoe zich dit gaat
ontwikkelen nu de fiscale overheid van de huidige ‘ruling’ wenst over te stappen naar het werken
met het verenigingswerk en de vrijwilligersvergoeding.
De VSC keurt het voorstel unaniem goed. Gilbert Timmermans zegt dit voorstel niet te dragen.
6.

(VV-18-5) Voorstel wijziging art.B156 - De Bondsonderscheidingen en art.B157 Kentekens
en Bondskaarten
Jorg Keldermans geeft aan dat in art.B156 links in de tabel ‘en/of’ niet thuis hoort, rechts in de tabel
mag het wel blijven staan.
De VSC is akkoord.
7.

(VV-18-7) Voorstel wijziging art.V256 - Provinciale Comités van de Voetbal Vlaanderen
Provincies  Aangepaste tekst nav verslag 26 01 2019
Benny Mazur vraagt ter verduidelijking de titels in art.V256 (punt 111+112+121+122) aan te passen
in: “worden georganiseerd” ipv worden beoefend.
De VSC is akkoord mits de gemaakte bemerking.
8.

(VV-18-10) Voorstel wijziging art.F522 - Ontslag tijdens de decretale periode (van 1/4 tot
30/4) ● Eventuele heraansluiting ● Speelgerechtigdheid
Jan Van Onsem verwijst naar het eerder goedgekeurd voorstel omtrent desaffectaties.
In die zin dient deze tekst aangepast te worden gezien het voorstel nu niet meer klopt.
Tekst dient aangepast te worden en wordt later opnieuw geagendeerd.
9.
(VV-18-11) Voorstel wijziging art.F1527 - Forfait voor een bepaalde wedstrijd
De VSC is akkoord.
10.
Mededelingen Raad van Bestuur Voetbal Vlaanderen
Volgende punten werden besproken op de zitting van 19 februari 2019 - toelichting Gilbert
Timmermans:
a/ RVB Voetbal Vlaanderen (toetreding door Marc Van Craen ipv Jos De Ryck) – verkiezing
ondervoorzitter RVB (Karel Vanwesenbeeck) – Algemene Vergadering 2019:
*Binnen de RVB zijn 8 leden uittredend. Lijst via website Voetbal Vlaanderen te raadplegen.
Nieuwe kandidaturen voor de RVB dienen uiterlijk 31 maart ingediend te worden.
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*Voor de afvaardiging uit de provincies en hogere amateurvoetbal bestaan er geijkte systemen die
hun dienst bewijzen.
*Maar binnen het vrouwen-, mini-, recreatief voetbal en futsal zal de administratie naast publicatie
sportleven/website een communicatie doen met de vraag of er kandidaten zijn voor vacante
functies.
*De huidige statuten bieden de mogelijkheid om de RVB uit te breiden tot max.20 bestuurders. In die
zin kan het een opportuniteit zijn richting vrouwelijke bestuurders of personen die hun expertise
kunnen toevoegen aan de RVB.
b/ Sporttechnische werking, toelichting door Bob Browaeys, vooral omtrent het vrouwenvoetbal,
Yellow Flames 3.0
c/ Bespreking enkele punten zoals: definitief organigram Voetbal Vlaanderen vermeld op de website,
HR, accommodaties, samenwerking KBVB-Voetbal Vlaanderen:
*Voetbal Vlaanderen vroeg met ACFF aan KBVB of men aanspraak kan maken op een deel van de
restfinanciën van het WK 2018? Vanuit KBVB kwam reactie dat het mogelijk is, maar enkel via het
indienen van projecten.
*videoanalyse voor amateurclubs werd kort toegelicht waarbij 300.000 EUR van die restfinanciën
wordt aangewend om op alle velden van hogere amateurafdelingen een soort videoanalyse systeem
te installeren. Dit wordt vervolgd.
*Ook werden situaties van drie werkgroepen besproken.
Werkgroep licenties in amateurvoetbal / werkgroep desaffectaties / werkgroep provinciale
Algemene Vergadering: Verschillende pistes worden onderzocht om deze aantrekkelijker en zinvoller
te maken. Ideeën kunnen ingediend worden bij de Secretaris-generaal.
d/ Interpretatie beslissing RVB inzake art.V-1508 – eerste ploegen A en B in het amateurvoetbal.
Communicatie wordt via E-Kickoff hieromtrent aan betrokken clubs overgemaakt. Het document
éénmalige inschrijving B-ploeg moet uiterlijk 1 april 2019 ingezonden worden.
e/ Terreinkeuringen recreatieve clubs Antwerpen.
f/ Reglementenboeken: Indien men een papieren reglementenboek wil ontvangen zal men dat
moeten aangeven bij de jaarlijkse inschrijving voor competitiedeelname.
Dit geldt voor alle clubs van Voetbal Vlaanderen. Het specifiek reglement futsal en minivoetbal
bestaat niet in een gedrukte versie.
11.
Inbreng vanwege de entiteiten
- Johny Vanspauwen bemerkt, richting Uitvoerend Comité, dat er de laatste tijd wat spanningsvelden
zijn opgetreden en dat men toch wel plannen heeft in één of andere richting?
Gilbert Timmermans geeft aan dat een grote ergernis is dat men de RVB van de VZW KBVB
beschouwt als het opperste orgaan van de KBVB. Dit is niet zo, zegt hij.
De KBVB is een Feitelijke Vereniging, geleid door een Uitvoerend Comité en het hoogste orgaan is de
Algemene Vergadering.
Het Uitvoerend Comité heeft sinds enkele jaren zijn bevoegdheden gedelegeerd aan enerzijds de
VZW KBVB (sportieve + financiële) en anderzijds aan het Departement Reglement (Reglementaire +
organisatie).
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Gilbert verzet zich ertegen dat de RVB van de VZW KBVB doet alsof men alles regelt.
Jan Van Onsem treedt Gilbert bij door te zeggen dat de Feitelijke Vereniging nog steeds bestaat. Als
men die zou ontbinden, wat de bedoeling is en er allemaal een VZW van maakt, is het een bepaalde
VZW die alles beslist omdat men aangaf dat men de statuten heeft gewijzigd.
Ten tweede haalt Gilbert Timmermans de samenwerking aan tussen koepel, vleugels en Pro League.
De vleugels en de Pro League worden beschouwd als een businessunit met eigen beheer. Het wordt
voorgesteld alsof dit nieuw is, maar Gilbert zegt dat zo al langer gewerkt wordt.
Maar dan geeft men aan dat in die nieuwe VZW die men wil maken, waarbij de Algemene
Vergadering verminderd zou worden tot 70-80 personen, zonder tussenniveau meer. Dus zonder
Uitvoerend Comité.
Er is een nieuwe vergadering belegd tussen de leden van het Uitvoerend Comité ACFF, Voetbal
Vlaanderen volgende vrijdag om de standpunten te bespreken. Gilbert en Jan Van Onsem delen mee
dat op dat overleg het profvoetbal niet aanwezig is.
Johny Vanspauwen vraagt positief, doch waakzaam te blijven.
-Benny Mazur vervolgt op het relaas van Gilbert en Jan, dat dat eigenlijk het tweede deel van de
vergadering was. Het eerste deel ging over hoe men de samenwerking kan optimaliseren en hoe dit
in een businessvennootschap gedragen kan worden?
Samengevat en mogelijk te simplistisch uitgedrukt komt het erop neer dat men de huidige structuur
en de bevoegdheden voor de vleugels vanuit KBVB niet als makkelijk ervaart én dat dit dus meer
vanuit een centrale aanpak dient aangestuurd.
Een voorbeeld is een éénduidig IT-verhaal. OK dat men die aansturing centraliseert en anders wenst
te beheren, maar men kan er niet naast kijken dat Voetbal Vlaanderen verschillende varianten van
voetbal en aanverwanten aanbiedt door het decreet dat er vandaag de dag is. Namelijk
voetbal/futsal/minivoetbal telkens in recreatieve of competitieve sfeer én best dat we die diversiteit
dienen aanbieden, behouden en service geven. Bij de ACFF biedt men enkel competitief voetbal aan.
In die zin concludeert Benny dat dit IT-matig niet vanzelfsprekend kan samengevoegd worden onder
één systeem.
-Romain Appeltans vraagt door welke personen het relaas van Gilbert en Jan gedragen wordt?
Jan Van Onsem verwijst naar het 11-puntenplan van de nieuwe CEO KBVB.
-Bart Timmermans verwijst naar de provinciale Algemene Vergaderingen en het samenvallen van de
VSC op zaterdag in de maand juni?
Gilbert Timmermans zegt dat de NRC gepland staat 17 juni.
De vergadering van de VSC wordt verschoven van 8 juni naar woensdag 12 juni om 19u00.
Johny Vanspauwen bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng tijdens deze vergadering.

Johny Vanspauwen
Voorzitter

Ben Doumen
Secretaris
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