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Welkom
Johny Vanspauwen opent de zitting. Hij heet iedereen welkom op deze vergadering.
Hij verwelkomt de nieuwe vertegenwoordiger van ex-VMF, de heer Christophe Frederick.
1.
Goedkeuring verslag vergadering 14 oktober 2017.
Geen bemerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd.
2.
Briefwisseling.
-Jan Aerts liet via mail weten dat hij, omwille van gezondheids- en familiale omstandigheden, ontslag
neemt als lid van de entiteit futsal.
In de provincie Limburg zijn besprekingen lopende om een nieuwe vertegenwoordiger aan te
stellen ter vervanging van Jan Aerts (Futsal), repliceert Etienne D’Eer.
-Entiteit West-Vlaanderen vraagt naar de afgevaardigden voor de Alg. Vergadering Voetbal
Vlaanderen.
Romain Saelens geeft een voorbeeld weer met als eindvraag of de entiteiten de samenstelling zelf
kunnen aanpassen?
Er wordt gerepliceerd dat de samenstelling van de Algemene Vergadering vaststaat voor 4 jaar en
dat de helft van de leden na twee jaar dient vervangen.
Aanvullend wordt aangehaald dat nog niet gevraagd werd wie voor twee of vier jaar aangeduid
wordt, gezien dit nog niet van toepassing is. Dit zal later wel opgevraagd worden.
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Het is de bedoeling dat een entiteit tussentijds op de juiste manier een aanpassing kan doen aan hun
eigen samenstelling.
Johny Vanspauwen zal een nieuwe tekst overmaken aan de Secretaris-generaal Voetbal Vlaanderen.
-Op aangeven van de Raad van Bestuur Voetbal Vlaanderen wordt gevraagd twee agendapunten te
bespreken in deze vergadering. Wordt besproken in punt 5 en punt 6.
-Onder punt 9 ‘inbreng vanwege de entiteiten’ worden tevens twee punten besproken omtrent
enerzijds ‘dispensatieregel gewestelijk jeugdvoetbal’ en anderzijds ‘deelname individuele
meisjesteams aan provinciaal jeugdvoetbal’
3.

Agenda NRC van 11 december: standpunten Voetbal Vlaanderen.

1. Verslag en gestemde teksten van de zitting van 16.10.2017
Bemerking vanuit de ACFF: ondanks dat desaffectaties afgeschaft werden in de maand oktober, het
nog steeds niet mogelijk is om leden in E-Kickoff aan te brengen. Aanvullend is de bemerking over
het opdelen van de ledenlijst in twee lijsten; de effectieve lijst en de lijst die klaargemaakt wordt
voor desaffectatie in mei (=geen automatische input). Betreft de rapportering voor het inlezen van
de identiteitskaarten wordt enkel rekening gehouden met de effectieve lijst.
2. Briefwisseling
Wordt maandag afgewacht.
3. Interpretaties Uitvoerend Comité en beslissingen algemene vergadering vzw KBVB
Deze worden verder in deze vergadering besproken.
4. (17-02) Nazicht van de aan de bond betekende contracten van betaalde sportbeoefenaar
Een opmerking wordt gemaakt omtrent de moeilijke controle op wettelijkheid. Men reageert dat dit
de bevoegdheid is van het Licentiedepartement.
De VSC is akkoord.
5. (17-09) Onbespeelbaar speelveld wegens slechte weersomstandigheden
De VSC is akkoord.
6. (17-10) Samenstelling van de reeksen – Algemeenheden
Ondanks dat in de vorige vergadering gemeld werd dat er geen wijzigingen zijn in de tekst, enkel
andere schikking, geeft men vanuit West-Vlaanderen aan dat er wel wijzigingen zijn. Men verwijst
naar het Sportleven dat in de vorige teksten niet zou zijn opgenomen.
Sportleven zal mogelijk niet meer de methodiek zijn waarlangs gewerkt wordt in de toekomst, stelt
Benny Mazur. De vergadering vraagt hoe de clubs geïnformeerd zullen worden over allerlei zaken
zoals verslagen, agenda’s, e.d.? Het is de bedoeling dat alle info op de website zal geplaatst worden,
mogelijk via een rubriek ‘officiële berichten’.
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Vanuit entiteit Vlaams-Brabant wordt verduidelijking gevraagd in art.V1511.53 waarbij clubs van
nationale aanwezig moeten zijn op die vergadering of ten minste via één volmacht per club?
Er wordt gerepliceerd dat op deze vergadering geen stemming gehouden wordt. Het is een
informatieve vergadering waarbij geluisterd wordt naar de noden van de clubs.
Bijgevolg werden de clubs hierover foutief ingelicht.
Ter verduidelijking wordt gevraagd toe te voegen in art.V1511.53: ‘clubs kunnen zich laten
vertegenwoordigen door een andere club van dezelfde afdeling of door gemandateerde leden ….’
De VSC is akkoord mits gemaakte bemerking.
7. (17-12) Terminologie
Men geeft ter info weer, om mogelijke verwarring te uit te sluiten, dat bepaalde terminologie
gespecifieerd wordt. Voorbeeld: wat is een discipline, wat is een entiteit, enz.
De VSC is akkoord.
8. (17-13) Benaming
Vraag om de inwerkingtreding aan te passen vanaf 01.07.2018.
De VSC is akkoord.
9. (17-14) Audiovisuele uitzending
De VSC is akkoord.
10. (17-15) Toekenning vrijkomende plaatsen
De VSC is akkoord.
11. (17-16) Incidenten
Niet van toepassing voor de VSC.
12. (17-17) Elite jeugdkampioenschappen
Niet van toepassing voor de VSC.
13. (17-18) Desaffectatieperiode
De VSC is akkoord.
14. (17-19) Geschillencommissie Hoger Beroep voor het Profvoetbal
De VSC is akkoord.
15. (17-20) Ontvankelijkheid – Vormvereisten
Opmerking vanuit entiteit Oost-Vlaanderen: wat als de niet gemandateerde g.c. verzet aantekent
terwijl een speler in eerste instantie akkoord was met zijn schorsing? vb. Schorsing in verzet wordt
verhoogd van twee naar vier speeldagen.
De VSC bemerkt dat dergelijk voorval zelden voorvalt en dat de voordelen in deze veel groter zijn dan
de nadelen.
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Aanvullend wordt meegedeeld dat, mogelijk vanaf volgend jaar, iedere individuele aangeslotene
toegang krijgt tot E-Kickoff. Hierdoor moet een speler geen bevoegdheid meer geven aan persoon X,
om via E-kickoff te handelen.
De VSC is akkoord.
16. (17-21) De wachttijd
De VSC is akkoord.
17. (17-22) Tussenpersonen
Er wordt een nieuw voorstel opgemaakt om de jaarlijkse administratieve vergoeding te verhogen.
Reden; De vergoeding staat niet in verhouding met hun verdiensten.
De VSC is akkoord.
18. (17-23) Interprovinciaal jeugdkampioenschap van Voetbal Vlaanderen
Vanuit entiteit Antwerpen zegt men akkoord te zijn met het artikel, maar dat men zich moet hoeden
voor het begrip ‘interpretatie’. Een interpretatie is een onduidelijkheid over een rechtsregel.
Men geeft aan dat dit geen interpretatie is, maar een voorstel tot reglementswijziging.
De VSC is akkoord.
19. (17-24) Beker van België U21 Profvoetbal
De VSC is akkoord.
20. (17-25) Uitrusting van de spelers
Een achterliggende bedenking wordt gemaakt omtrent het begrip integriteit, waarbij verwezen
wordt naar art.B1229.12 deelstreep 3. Men wijst in deze naar uitrustingen van bepaalde clubs en de
daarbij horende reclame voor wedkantoren.
De VSC is akkoord.
21. (17-26) Wijzigingen aan de kalender
Vanuit entiteit Limburg wordt de vraag gesteld om wijzigingen aan te vragen naar 48 uur vooraf, als
het handelt over wedstrijden zonder scheidsrechters?
Vanuit het managementteam en via input vanuit toetredende federaties, wordt aangegeven dat men
hier al vrij tolerant mee omgaat. Het zou wel inderdaad functioneler zijn de vier dagen beter te
specifiëren.
De VSC stelt bijgevolg volgende toevoeging voor:
Indien het gaat over wedstrijden zonder scheidsrechters, twee dagen vooraf, inclusief de dag van de
wedstrijd. Voor de overige wedstrijden geldt de regel, vier dagen.
De VSC is akkoord mits gemaakt bemerking.
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22. (17-27) Scheidsrechters: verbodsbepalingen
De VSC is akkoord.
23. (17-28) Sancties ten aanzien van de scheidsrechters
Men bemerkt dat twee tuchtsancties niet kunnen uitgesproken worden voor hetzelfde vergrijp.
In die zin zou het reglement aangepast moeten worden. Er zou immers een onderscheid moeten
gemaakt worden in een tuchtsanctie tussen de hoedanigheid van speler en hoedanigheid van
scheidsrechter.
Bijkomend probleem is in art.B806.3 de bevoegdheidsverdeling waarbij de tuchtbevoegdheid over
een scheidsrechter enkel kan uitgesproken worden door het Bureau Arbitrage.
Gilbert Timmermans geeft aan niet akkoord te zijn, gezien een scheidsrechter dient te voldoen aan
een aantal voorwaarden waaronder, niet geschorst zijn.
Ter verduidelijking wordt een nieuwe tekst opgemaakt in art.B806.3, waarbij mogelijk ook de grote
alinea in punt 2 geschrapt wordt.
In afwachting van de nieuwe tekst wordt dit punt uitgesteld.
24. (17-29) Samenwerkingsverband voor jeugdploegen
De vergadering stelt dat het voorstel in art.B327.121 tegen alle logica in, te vroeg is.
In die zin stelt de VSC voor, 15 juni.
Mogelijk dient nagedacht te worden om dit te beperken tot een bepaalde leeftijdscategorie?
Clubs vrezen door de samenwerking aan te gaan, dat zij ‘geplunderd’ worden, terwijl het belang van
het kind centraal moet staan, stelt Benny Mazur.
Suggestie is, indien geen akkoord bereikt wordt, alsnog een artikel te maken voor Voetbal
Vlaanderen, met name art.V327.
De VSC is akkoord mits gemaakte bemerkingen.
25. (17-30) Competitie van 3de klasse amateurs ACFF
Niet van toepassing voor de VSC.
26. (17-31) Forfait van een jeugd- of reserveploeg ACFF
Niet van toepassing voor de VSC.
27. (17-32) Laatste wedstrijden van een periode
De VSC is akkoord.
28. (17-33) Competitie van 2de klasse amateurs ACFF
Niet van toepassing voor de VSC.
29. (17-34) Algemene principes van het ACFF-label
Niet van toepassing voor de VSC.
30. (17-35) Toekenningsvoorwaarden van het ACFF-label 1*
Niet van toepassing voor de VSC.
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31. (17-36) Mandaten: onverenigbaarheden
De vraag stelt zich bij het begrip ‘disciplinaire instantie’. De VSC vraagt of het nodig is de instantie(s)
nominatief te benoemen?
Tevens wordt ook verwezen naar de scheiding der machten. De discussie zal gevoerd moeten
worden.
Er wordt afgewacht wat de ACFF hierover te zeggen heeft. In die zin wordt dit uitgesteld.
32. (17-37) Administratieve verrichtingen en kennisgevingen
De VSC is akkoord.
33. (17-38) De leeftijd van de spelers
De VSC is akkoord.
34. (17-39) Terbeschikkingstelling van spelers
Er wordt gevraagd of dit niet getoetst moet worden bij de FIFA en de FIFA-reglementering? Wordt
nagekeken.
De VSC is akkoord.
4.

Voorstel wijziging art.V453: Kwaliteitscriteria waaraan een club moet voldoen om een
jeugdlicentie Voetbal Vlaanderen te bekomen – ingediend Oost-Vlaanderen
Wim Fonteyn licht het voorstel en de motivering vanuit entiteit Oost-Vlaanderen toe.
Johny Vanspauwen verduidelijkt dat dit in overleg met het Sporttechnisch Departement en adv.
cijfers reeds werd besproken in een werkgroep.
Het voorstel is voorgelegd om het makkelijker te maken voor de clubs.
De vraag wordt gesteld wat de sanctie is indien het niet wordt toegepast door een club? De club
krijgt vanuit het Sporttechnisch Departement een bericht waarin gemeld wordt dat ze niet voldoen
aan de licentievoorwaarden. (zie art.V455). Club krijgt daarna de kans zich alsnog in regel te stellen.
De VSC is akkoord. Het voorstel wordt aan de secretaris van de NRC overgemaakt.
5.
Voorstel wijziging art.B345: De individuele bondsbijdragen – Via Raad van Bestuur.
Gilbert Timmermans licht het voorstel en de motivering toe.
Bedenking vanuit Oost-Vlaanderen betreft G-Voetballers? Blijkbaar kunnen zij niet aangeduid
worden aan lager tarief?
In de praktijk wordt dit wel toegepast en aangepast in de betaallijst, zegt Benny Mazur.
G-voetbal clubs zijn niet altijd op de hoogte over bepaalde zaken.
Hiervoor verwijst Benny Mazur naar de brochure G-voetbal.
De VSC is akkoord. Het voorstel wordt aan de secretaris van de NRC overgemaakt.
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6.
Voorstel wijziging art.V226: De Vlaamse Studiecommissie – Via Raad van Bestuur.
Vanuit entiteit Antwerpen geeft men aan twee problemen te hebben in deze.
Enerzijds de reglementaire mogelijkheid om als Raad van Bestuur in te gaan tegen voorstellen die het
algemeen belang van het voetbal niet zouden dienen. Wat is de definitie van het algemeen belang
van het voetbal? Anderzijds heeft de Raad van Bestuur zelf de macht om het begrip algemeen
belang te toetsen.
Er wordt verwezen naar het verleden omtrent de discussie reeksen van acht. Dergelijke discussies
moeten vermeden worden.
Johny Vanspauwen verwijst naar het begrip algemeen belang en verwijst naar de scheiding der
machten. Benny Mazur zegt dat deze methodiek gebruikt wordt om innovatieve projecten, zonder
definitief karakter, uit te testen. Indien het huidige reglement moeilijk ligt moet hier iets anders
worden voorzien.
Er wordt voorgesteld dit eerst grondig te bekijken binnen de entiteiten gezien de gemaakte
bemerkingen.
Betreft art.V226.6 ‘besluitvorming’ vraagt men wel al een aanpassing in de tabel, met name:
Aantal uit brengen stemmen: 8 . Aantal stemmen om quorum te bereiken: 6 (ipv.5)
7.

Raadpleging entiteiten nav. verslag bespreking Movetex in de VSC van 9 november 2017.
-- Termijn van openstellen inschrijvingstool voorafgaande aan het
seizoen?

De VSC vraagt tolerantie en uit te stellen naar 01 augustus?
Mogelijk is dit wel nog niet haalbaar voor het seizoen ‘18-‘19.
Er wordt gevraagd om de entiteiten te informeren hoe de clubs het zien qua geschikte
inschrijvingsdatum, rekening houdende met de werking van het betrokken secretariaat.
--Kostprijs algemene forfait voorafgaande het seizoen en tijdens het seizoen?
Vanuit de VSC wordt gesteld dat de huidige boetes te laag zijn én dat het niet logisch is dat een
forfait tijdens het seizoen duurder bestraft wordt dan voorafgaand aan het seizoen. Men moet
proberen forfaits te vermijden.
Oplossing? Boetes verhogen. Dit zal de club doen nadenken ifv. inschrijvingen.
Voorstel voor de verschillende formats waarbij tarieven gelden, vóór aanvang als tijdens het seizoen:
2 vs 2 + 5 vs 5 + 8 vs 8  100€
11 vs 11
 150€
Seniors
 300€
Een nieuw voorstel zal volgende vergadering voorgelegd worden.

7

Vlaamse Studiecommissie (VSC)

Zaterdag 9 december 2017 – 10.00 u. – Houba de Strooperlaan 145, 1020 Brussel

8.
Nieuws Raad van Bestuur Voetbal Vlaanderen.
Gilbert Timmermans licht het verslag toe van 21 november 2017:
-Het budget werd besproken. Dit werd diezelfde avond gepresenteerd op de Algemene Vergadering.
-Werkzaamheden van de fusie werden besproken.
-Human Resources werd aangekaart. Drie personen verlaten Voetbal Vlaanderen, met name;
Jonas Heuts, Barry Pauwels en Marilyn David. Vacatures werden reeds uitgeschreven.
-Stand van zaken werd toegelicht omtrent TV-uitzending zondagmiddag + opleidingsvergoeding +
integratie U21 beloften in het amateurvoetbal. Nadien ook toegevoegd, de herziening van de elitejeugdkampioenschappen van de Pro-League die men wil openstellen voor amateurclubs.
Aanstaande dinsdag zal die stand van zaken ook aangekaart worden in een onderhoud met minister
Muyters, samen met een afvaardiging van de Pro-League, KBVB en Voetbal Vlaanderen.
Tevens zal minister Muyters aanvullende agendapunten aanbrengen, zoals bijvoorbeeld meer
Vlaamse, Belgische jongens in de eerste elftallen van elite ploegen te laten meespelen.
-Raad van Bestuur dringt aan dat het inlezen van uniek registratienummer goed gepromoot dient te
worden aan de clubs. (deadline 31.03.2018)
9.
Inbreng vanwege de entiteiten.
Vooreerst haalt Johny Vanspauwen twee punten aan, met name:
-Een uitnodiging werd verstuurd aan de leden VSC ivm de conferentie ‘Iedereen op het veld’ die zal
doorgaan te Brussel op 14.12.2017.
-Via Dynamo-project werd een nieuwsflash verstuurd betreft een uiteenzetting over het statuut van
het verenigingswerk. Toelichting wordt gegeven door Maggie de Block op 19.12.2017. (wettelijk
vanaf 20.02.2018)
* Info en stand van zaken;
-- Dispensatieregel gewestelijk jeugdvoetbal
> Interpretatie Raad van Bestuur 12.12.2017 om test in prov.X / cat.Y mogelijk
te maken.
Benny Mazur licht toe. Hij zegt dat dit een aanvulling betreft op de reglementering in de context van
de medische afwijking. Dit werd reeds aangekaart, ongeveer een jaar geleden, tijdens een VSC
vergadering. Het voorstel is geen inhoudelijk medisch verhaal, zo geeft hij duidelijk aan.
Het voorstel heeft enkel betrekking op het gewestelijk jeugdvoetbal.
Aansluitend wordt volgende verduidelijkt:
-Het gaat bijvoorbeeld om kinderen die op latere leeftijd instappen in het voetbal of kinderen met
minder talent.
-Het betreft één jaar jonger dan de leeftijd. (vb: een speler U16 kan bij U15-ploegje meespelen)
-In het voorstel wordt geopteerd dat dit op vraag van de club komt. Club maakt een excell-lijst over
aan het secretariaat. (voorlopig nog niet digitaliseren – gezien testfase)
-Een attest van de wettelijke ouder dient bijgevoegd te worden. Ouder moet akkoord zijn.
-Er wordt gewerkt in twee periodes per jaar. (competitie is ook opgesplitst in twee periodes)
-Doel is om meer kinderen op het juiste niveau te laten voetballen. (zie Panathlon verklaring)
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Bemerkingen/vragen vanuit de VSC dienaangaande:
*Johny Vanspauwen verwijst naar het verslag van 11.02.2017 waar dit besproken werd. Een passage
wordt voorgelezen uit dat verslag:
“Aanvullend wordt gevraagd het voorstel verder uit te werken ter verduidelijking.
Tevens zal een presentatie meegestuurd worden.
Het huidig voorstel dient niet verspreid te worden tot de nieuwe teksten zijn voorgelegd.”
Nu worden we geconfronteerd met een mogelijke interpretatie, zegt Johny Vanspauwen. Hij geeft
aan dat dit ook zijn ingang kan vinden vanaf volgend seizoen ipv. in de loop van het seizoen.
*De vraag wordt gesteld hoe de controle uitgevoerd zal worden?
*De uitbreiding naar U17 wordt in twijfel getrokken gezien weinig spelers op die leeftijd zullen
instappen?
Mogelijk wel vanuit en voor het recreatief voetbal. Vanuit het recreatief voetbal wordt aangegeven
dat zij hier wel al goede ervaringen mee hebben. Er wordt in deze dan gespeeld ‘buiten klassement’.
*Wat met de tegenpartij die met dit systeem niet akkoord gaat?
*West-Vlaanderen vraagt zo snel mogelijk toe te passen voor meisjes U13+ meisjes U16.
*Oost-Vlaanderen wil dat toepassen vanaf 01.01.2018 en wil evalueren na een aantal maanden.
*Er wordt gevraagd om hoeveel spelers dit zal gaan?
Bijkomend verduidelijkt Benny Mazur nog dat:
-de keuze kan gemaakt worden om dit in bepaalde categorieën of provincies uit te testen, of dit in de
testperiode voor het hele gewestelijke voetbal vrij toe te laten.
-de verantwoordelijkheid zal liggen bij de club en de ouder(s).
-gezien een volledige unanimiteit niet bekomen zal worden door verschillende meningen, maar dat
de wens uitgedrukt wordt: ’laat het kind centraal staan.’
Johny Vanspauwen concludeert;
-Een uitdrukkelijke vraag om dergelijke punten niet meer als interpretatie in te dienen maar als
reglementswijziging.
-De vraag om in latere fase een evaluatie te kunnen voorleggen.
* Deelname individuele meisjesteams aan provinciaal jeugdvoetbal
> Interpretatie Raad van Bestuur 12.12.2017 om test in Limburg/OostVlaanderen mogelijk te maken.
-Ook hier licht Benny Mazur toe. Hij verwijst naar het WFA-team (Yellow Flames) op interprovinciaal
niveau.
-Op interprovinciaal en provinciaal niveau dienen clubs alle jeugdcategorieën in lijn te brengen. Ook
dienen ze te voldoen aan andere voorwaarden (Audit, aantal sterren, kwalificatievoorwaarden). Voor
autonome vrouwenclubs is dit praktisch moeilijk haalbaar, waardoor zij niet konden instappen.
Voor bepaalde categorieën komen clubs wel tot een teamwerking, waardoor het voorstel nu
betrekking heeft tot clubs van Super-League niveau. (beperkt tot zes clubs)
Standaard en Anderlecht vallen af gezien zij geen Voetbal Vlaanderen clubs zijn. Heist en OHL
vallen ook af gezien zij reeds een provinciale jeugdinvulling hebben.
Blijven twee clubs over, nl. AA Gent en Rac. Genk Ladies
Op provinciaal niveau zijn, in die twee provincies (Oost-Vl en Limburg), reeksen onvolledig. Ze tellen
geen acht ploegen. Bijgevolg kunnen zij na Nieuwjaar dit uittesten in die beide provincies.
-Ook dit dient geëvalueerd te worden.
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Verdere aanvullingen op ‘inbreng vanwege de entiteiten’:
*Nieuwe wet omtrent vrijwilligers:
Benny Mazur vermeldt het vrijwilligerswerk dat normaal vanaf 20.02.2018 kan toegepast worden.
Mensen in de werking Voetbal Vlaanderen kunnen niet gelijktijdig vrijwilliger en loontrekkende zijn.
(Voorbeelden personen uit de PJO en lesgevers Coach Education)
Veranderen van statuut is niet mogelijk in hetzelfde kalenderjaar.
Deze aanpassing kan een grote impact hebben op de werking binnen Voetbal Vlaanderen, maar
vooral op niveau van de clubwerking.
Een variant wat wel mogelijk is, is overgaan van vrijwilliger naar vrijwilligerswerk.
*Integratie competitief/recreatief voetbal en voor toetredende federaties?
Vrouwenvoetbal vraagt naar stand van zaken in deze?
Benny Mazur verwijst naar het schema dat gepresenteerd werd tijdens de Algemene Vergadering.
Een werkvergadering is gepland, om één en ander concreet uit te werken, voornamelijk inzake
Antwerpen.
-Herkeuring van de terreinen:
De Organisatiecomités van Oost- en West-Vlaanderen vragen bij een herkeuring van terreinen de
vergoedingen op te trekken. Zit in de pijplijn.
-Communicatie deelname interprovinciale jeugdcompetitie, seizoen ‘18-’19:
VACHA 1ste amateur verwijst naar mails en de miscommunicatie omtrent het al dan niet inschrijven
bij Double Pass voor deelname Interprovinciale jeugd, nodig voor seizoen ‘18-‘19.
Benny Mazur zegt dat het competitiereglement jeugd D1-amateurs gold voor twee jaar en dat de
clubs weten dat ze met hun jeugdwerking opgaan in het interprovinciaal/provinciaal/gewestelijk
jeugdvoetbal. Voor clubs die degraderen uit 1B en terugvallen naar het Interprovinciaal voetbal,
werd wel een uitzondering voorzien.
Double Pass is het objectieve meetinstrument en Voetbal Vlaanderen is de toepasser van de
competitie.
Vanuit Double Pass werd foutief gecommuniceerd aan één bepaalde club, maar dit kon tijdig worden
rechtgezet. De club dreigt met juridische stappen. Voetbal Vlaanderen gaat hier niet op in en laat het
dreigement voor wat ze is.
-Naamswijziging vanuit de VACHA:
VACHA zal een voorstel indienen bij de secretaris van de VSC, omtrent een naamswijziging voor
1ste-2de-3de amateurafdelingen.
-Vergadering VSC 13 januari 2018?
Mogelijk wordt in januari 2018 geen NRC gehouden. In dat geval ook geen vergadering VSC.
De leden zullen tijdig op de hoogte gebracht worden of deze al dan niet doorgaat.
Johny Vanspauwen bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng tijdens deze vergadering.
Hij wenst iedereen prettige feestdagen toe.

Johny Vanspauwen
Voorzitter

Ben Doumen
Secretaris
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