Vlaamse Studiecommissie (VSC)
Zaterdag 10 november 2018 10.00 uur – Houba de Strooperlaan 145, 1020 Brussel

Aanwezig:
Voorzitter:
Johny Vanspauwen
Antwerpen:
Walter Troonbeeckx, Marc Van Craen
Limburg:
Eric Hoogewys, Romain Appeltans
Oost-Vlaanderen:
Wim Fonteyn, Paul De Clippeleir
Vlaams-Brabant:
Paul Brams, Jan Van Hout
West-Vlaanderen:
Romain Saelens, Luc Clarysse
Vrouwenvoetbal:
Betty Van Proeyen, Kamiel Hoebeke
Futsal:
Etienne D’Eer
Ex-VMF:
Frederick Christophe
Ex-KVV:
Verhelst Giel
Ex-KBLVB:
geen vertegenwoordiging
Voorzitter Voetbal Vlaanderen: Gilbert Timmermans
Secretaris-generaal:
Benny Mazur
Secretaris van de VSC:
Ben Doumen
Verontschuldigd:
VACHA 1ste klasse amat.:
André Daems
VACHA 2de klasse amat.:
Jorg Keldermans
VACHA 3de klasse amat.:
Luc Verdonck
Oost-Vlaanderen:
Marnix Roelands
Vrouwenvoetbal:
Marc Ronse
Vertegenwoordiging van de Refs: Marcel Van Elshocht
Hoofd Sporttechn. Dep.:
Bob Browaeys
Welkom
Johny Vanspauwen opent de zitting. Hij geeft mee dat deze week (7/11/2018) de nieuwe website
Voetbal Vlaanderen online is gegaan. Deze is zeer geslaagd en is een nieuwe stap in de verdere
ontwikkeling van Voetbal Vlaanderen, zegt Johny.
1.
Goedkeuring verslag VSC 15 09 2018
Geen bemerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd.
2.
Briefwisseling
-Mail 19 09 2018 - Gilbert Timmermans: omtrent integratie U21 ploegen profvoetbal in hogere
amateurreeksen.
-Communicatie verstuurd 20 09 2018: aan de leden VSC betreft de kandidatuurstelling voor 3de
ondervoorzitter VSC. Wordt verder besproken.
-Mail Benny Mazur: omtrent het verspreiden van “communiqué Voetbal Vlaanderen inzake integratie
U21 pro league in de reeksen van hogere afdelingen”.
Wordt verder besproken.
-Een mail werd aan de leden overgemaakt ivm het overlijden van de moeder van Betty van Proeyen.
Namens de VSC werd een rouwbetuiging overgemaakt aan de familie.
Betty Van Proeyen dankt de VSC hiervoor.
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-Een bedankbrief aan de VSC vanwege Willy Brockmans werd via mail overgemaakt.
Johny Vanspauwen leest bedoelde brief voor.
-Een communicatie vanwege Voetbal Vlaanderen werd verstuurd nav. de recente turbulente
voetbaldagen. Met dat schrijven probeert Voetbal Vlaanderen, mede in het kader van de

‘Week van de Official’, extra-positivisme te verkrijgen voor de ref op bezoek in de club.
Wordt verder besproken.
-Mail 19 10 2018 - Gilbert Timmermans: omtrent het versturen van het actieplan aan de leden VSC.
Actieplan van de nieuwe CEO Peter Bossaert: ‘Mag de beste weer winnen’.
Wordt verder besproken.
-Mail vanwege Directie Voetbal Vlaanderen met als boodschap dat de nieuwe website Voetbal
Vlaanderen op 7/11/2018 om 13u00 werd gelanceerd.
-Mail 07 11 2018 - woordvoerder VACHA gezien de VACHA verontschuldigd is voor deze zitting.
Hierin geven zij de mening over een aantal betrokken punten. De mail wordt bij de betrokken punten
voorgelezen.
-Mail 07 11 2018 - Jan Van Onsem: omtrent een voorstel aangaande de desaffectaties in de

maand oktober.
-Mail 09 11 2018 - Gilbert Timmermans: omtrent het project “herziening bondsreglement” dat zal
uitgevoerd worden door de KUL en dat nog dit seizoen zou dienen afgerond te worden. Een
samenstelling stuurgroep vanuit Voetbal Vlaanderen wordt verder besproken.
-Mail 09 11 2018 - Benny Mazur: vraag om bespreking van onderstaande punten:
1/Voorstel wijz.art.V1571 en verder aangaande jeugdkampioenschappen Voetbal Vlaanderen =
Aanpassing aan de bestaande situatie dat Yellow Flame - meisjes momenteel Interprovinciaal spelen
met twee teams en de verdere toelating om meisjesploegen van Superleague, hier uitgebreid naar
D1, provinciaal jeugdvoetbal mogen (blijven) spelen.
2/Art.V332 – Diensten van trainers = gezien de trainersvoorwaarden voor jeugd op een andere plaats
worden ingevuld (kwalificatievoorwaarden IP en P) lijkt het document een aanzet tot
vereenvoudiging van het reglement, met focus op verplichting voor coach 1ste elftal.
Wordt verder besproken.
3.
Aanstelling 3de Ondervoorzitter VSC
Er werd één kandidatuur ontvangen via mail vanwege de heer Giel Verhelst (ex-KVV).
Gezien dit de enige kandidatuur is, wordt deze door de VSC d.m.v. handgeklap unaniem aanvaard.
Hij wordt verzocht plaats te nemen naast de andere twee ondervoorzitters.
4.
Agenda NRC van 12 november 2018: standpunten Voetbal Vlaanderen
Johny Vanspauwen deelt mee dat de nieuwe voorzitter van de NRC, de heer Eric Dupont is.
Dit omwille van het feit dat de heer Godin benoemd is als lid van het Uitvoerend Comité.
1. Verslag en gestemde teksten van de zitting van 17.09.2018
Geen bemerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd.
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2. Briefwisseling
Wordt maandag afgewacht.
3. Interpretaties Uitvoerend Comité en beslissingen algemene vergadering vzw KBVB
Deze worden verder besproken in deze zitting.
4. (17-90) Organisatie van de nationale vrouwencompetities
Werd reeds in een vorige zitting goedgekeurd door de VSC. ACFF heeft één maand uitstel gevraagd.
De VSC blijft bij haar standpunt.
5. (17-104) Integratie van de beloften van de Pro League in de nationale amateurreeksen
Gilbert Timmermans geeft aan dat de integratie van de beloften niet doorgaat. In die zin worden
punten (17-104) en (17-121) teruggetrokken van de agenda.
Wel dient verder besproken te worden punt (17-107).
Vanuit VACHA (zie briefwisseling) werd via mail volgende gevraagd:
“De VACHA verzoekt om het punt betreffende de aanpassing van de licentievereisten bij promotie van
tweede naar eerste amateur opnieuw op de agenda te plaatsen bij een volgende VSC. Wij willen dit
echter onafhankelijk van het voorgaande opnieuw laten agenderen.”
Gilbert Timmermans zal punt (17-107) herbekijken en agenderen op de NRC. Bijgevolg kan dit alsnog
besproken worden op de VSC.
Benny Mazur geeft aan dat de doelstellingen die aan de basis lagen in deze, nog steeds niet
gerealiseerd zijn. In die optiek kunnen beleidsmatig niet zomaar bepaalde zaken van de agenda
gehaald worden.
De actie “Propere Handen” heeft zich ook gemanifesteerd in het amateurvoetbal. ‘Met een
amateurclub die in handen is van vennootschappen op de Maagdeneilanden is een nooit eerder
gekende situatie ontstaan, waar in de toekomst best paal en perk aan dient gesteld’. Ook daar kan
nog één en ander verwacht worden. De Raad van Bestuur heeft zich al gebogen in een
werkvergadering over die ingewikkelde problematiek. De ambitie in deze is, om via een soort van
licentiereglement nieuwe punten te voorzien waardoor men betere controle krijgt over bepaalde
zaken.
Betty Van Proeyen vraagt of de nieuwe licentievoorwaarden ook voor vrouwen zal gelden? Hier
wordt bevestigend op geantwoord. Er bestaat al een licentieregeling in de Superleague.
Gilbert Timmermans zegt dat er summier teksten worden gemaakt, die nadien zullen verfijnd
worden. Het doel is dit klaar te hebben tegen het einde van het huidige seizoen.
(ingang volgend seizoen)
6. (17-107) Licentievoorwaarden 1ste klasse amateurs en competitieformule in 2de klasse
amateurs Voetbal Vlaanderen
Zie agendapunt 5.
7. (17-121) Eerste ploegen A en B
Zie agendapunt 5. Wordt teruggetrokken.
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8. (17-115) Ethische Code “naast het veld”
Ook hier heeft de ACFF een maand uitstel gevraagd.
Gilbert Timmermans geeft mee dat er een voorstel is waarbij twee personen die Voetbal Vlaanderen
in de Integriteitscommissie KBVB vertegenwoordigen, twee externen zouden zijn, nl. Francois Colin
en Geraldine Mattens (ex-directeur VSF). Dient wel nog geformaliseerd te worden door de Raad van
Bestuur, zegt Gilbert.
Benny Mazur zegt dat de eigen Ethische Commissie bestaat uit een 10-tal personen waaronder drie
leden van de Raad van Bestuur (Robert Huygens/Karel Vanwesenbeeck/Peter Bosmans)
Het is wel nog niet besproken op de Raad van Bestuur Voetbal Vlaanderen, zoals Gilbert zei, om
personen buiten de Raad van Bestuur toe te laten tot deze commissie.
Paul De Clippeleir vraagt opnieuw naar de teksten van deze Ethische Code.
Johny Vanspauwen belooft dat de teksten via mail worden overgemaakt, samen met het verslag van
deze zitting.
9. (18-14) Reglementaire bepalingen: verbintenis tot naleving - omvang van de bevoegdheden
De VSC is akkoord.
10.(18-15) Geschillencommissie voor het Amateurvoetbal
Niet van toepassing voor de VSC.
11.(18-16) De bond en de statuten van de clubs
Gilbert Timmermans zegt dat er fout in stond, in die zin dat verwezen wordt naar arbitrage binnen de
FIFA en UEFA, maar geschillen worden door het BAS behandeld.
Dit werd rechtgezet.
Johny Vanspauwen stelt de vraag of in art.B306.13 (bij FV of VZW / vennootschap) niet bij vermeld
moet worden: ‘naar Belgisch recht’?
Jan Van Onsem stelt een ander probleem, verwijzend naar de statuten van clubs. Hoe gaan
bestaande clubs dit in hun statuten zetten? Door Algemene Vergaderingen te houden en alzo hun
statuten te wijzigen? Op welke manier gaan die clubs dit weten komen, vraagt Jan?
Bij goedkeuring op de NRC, stelt Johny Vanspauwen voor om een communiqué te verspreiden via de
website om de clubs te informeren van de wijzigingen.
Benny Mazur haalt een belangrijk aandachtspunt aan. Men dient niet alleen te luisteren naar FIFA,
UEFA, BAS en TAS, maar dat men in eerste instantie de Vlaamse decreten en Belgische wetten dient
toe te passen.
Gilbert Timmermans verwijst naar art.V306 dat er een specifieke bepaling is voor Voetbal
Vlaanderen. Tot slot geeft hij mee dat een voorstel gemaakt wordt betreft licenties.
De VSC is akkoord met de voorgelegde teksten.
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12.(18-17) Disciplinaire schorsingen voor een aantal wedstrijden en van datum tot datum
Gilbert Timmermans licht kort toe.
Marc Van Craen vraagt verduidelijking in art.B1907.15: Als je als afgevaardigde geschorst bent mag je
wel meespelen tijdens je schorsing. In omgekeerde richting niet. Maar zoals in dit artikel
weergegeven, klopt bovenvermelde voorbeeld niet.
Marc Van Craen wordt gevraagd de juiste formulering op te zoeken en door te geven aan Gilbert
Timmermans.
De VSC kan zich vinden in de nuance dat, als er een schorsing is, deze dan geldt voor iedereen.
Etienne D’Eer vraagt een aanpassing in art.F1806.12: ‘Van respectievelijk het competitief futsal en
het recreatief futsal voor zover dit wordt ingericht. (ipv voetbal)
Bijkomend geeft men aan dat de rode tekst/vraag op pag.58 mag geschrapt worden.
De VSC is akkoord mits het brengen van de gemaakte bemerkingen tijdens de NRC.
5.
(VV-18-1) Art.B524: Desaffectatie door de club en art.B345: De individuele bondsbijdrage
Wim Fonteyn licht toe. Gezien dit eerder al eens op de agenda gestaan heeft, wordt door hem nu
gevraagd binnen de VSC hier dieper op in te gaan. Hij vraagt naar de mogelijkheid een werkgroep
samen te stellen om tot een beter akkoord te komen.
Hierop werd door Jan Van Onsem een mail verstuurd (zie briefwisseling) om de teksten in dit punt te
vereenvoudigen, zonder het principe te wijzigen.
Volgend op de mail van Jan Van Onsem heeft Gilbert Timmermans hierop gereageerd (mail 7/11/18)
over de financiële impact dienaangaande.
Wat Gilbert hiermee wil aankaarten is het in evenwicht houden van het budget Voetbal Vlaanderen.
De inkomsten zijn samengesteld door o.a. de bijdragen van clubs. Vorige keer had Gilbert aangekaart
dat dit ongeveer 142€X800 clubs = 113.000€ . Als men een voorstel doet waarin men die 113.000€
op een andere manier kan recupereren, vormt het geen probleem. In het andere geval stelt zich de
vraag welke maatregel men hier tegenover zet? Er dient op financieel vlak een evenwicht te zijn.
Johny Vanspauwen maakt de bedenking dat, gezien de boetes van € 4/wedstrijd die worden
opgelegd aan de clubs inzake het niet of deels vervolledigen van wedstrijdbladen, een break-even
mogelijk moet zijn?
Benny Mazur geeft aan dat er naast de budgettaire berekening van Gilbert nog een tweede
bemerking is. Het heeft ook consequenties naar de ledenaantallen die men bij Voetbal Vlaanderen
heeft en die in deze rechtstreeks impact hebben.
Een uitdaging is om de stoppende leden een plaats te geven in het A tot Z voetbal. Grootste drop-out
is bij 18-jarigen, niet bij min 16-jarigen.
Eén jaar werd gewerkt met twee desaffectatieperiodes. In dat jaar was er een daling van 15.000
leden, concludeert Benny.
Romain Appeltans stelt de vraag gezien de huidige IT toepassingen, dat het toch mogelijk moet zijn
lidgeld te betalen vanaf moment van aansluiting en betaling stopzet vanaf het moment van
desaffectatie. Dit is nu reeds van toepassing, repliceert Gilbert Timmermans. Echter gebeurt het
maar eens per jaar, met als consequentie 113.000€ minder inkomsten.
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Benny Mazur geeft aan dat de afrekening subsidiëring 2017 bekend is. Hieruit blijkt dat men op
ledenaantal het maximum krijgt, gelimiteerd op 100.000 leden.
Betreft de parameter omtrent de kwalitatieve werking naar gediplomeerden toe, is er de
mogelijkheid de leden boven de 100.000 ook mee te nemen in het verhaal van de kwaliteitsmeting.
Aanvullend geeft hij mee dat door de kwalitatieve invulling die men voor trainers gedaan heeft, de
30.000 individuele leden van de drie toegetreden federaties, voor een soort hefboom gezorgd
hebben. Cijfers dienaangaande zijn gekend die in de werkgroep kunnen gedeeld worden.
Jan Van Onsem stelt de vraag of eerst informeel geïnformeerd dient te worden bij de ACFF om geen
onnodig werk te doen binnen de werkgroep?
Gilbert Timmermans geeft bijkomende opmerking: spelertjes die lidgeld betalen, krijgen dat mogelijk
in dit verhaal niet terugbetaald?
Maandag op de NRC wordt het standpunt afgewacht.
Wordt opnieuw geagendeerd in december, alsook de vraag om een werkgroep samen te stellen.
6.
Mededelingen Raad van Bestuur Voetbal Vlaanderen
Op de nieuwe website Voetbal Vlaanderen kan men het verslag Raad van Bestuur van 18 september
2018 raadplegen.
Volgende punten werden besproken op de zitting van 17 oktober 2018 - toelichting Gilbert
Timmermans:
-Integriteitscommissie en Ethische Commissie.
-Onverenigbaarheden.
-Aanstelling Geschillencommissie amateurvoetbal: Johan De Prêtre (Club Roeselare).
-HR: twee nieuwe vacatures – beleidsmedewerker en log./adm. medewerker.
-HR: twee medewerkers verlaten Voetbal Vlaanderen – Koçak Selahattin en Dennis Moerman.
-Problematiek ex-KVV inkomgelden. Krijgt vervolg.
-Case Patro Eisden.
-Wat met Provinciale Algemene Vergaderingen? Heeft dit nog nut? Werd on-hold gezet.
-Conferentie diversiteit, bijscholingen verenigingswerk en infoavonden seksueel grensoverschrijdend
gedrag werden georganiseerd.
-Kinderrechtenprijs ingediend maar werd niet weerhouden.
-Budget volgend seizoen werd goedgekeurd op de Algemene Vergadering.
Benny Mazur geeft korte duiding over wetgeving verenigingswerk dat in de pijplijn zit. Pijnpunt is dat
personen die ifv. eerder correcte betaling al overgeschakeld zijn naar de payroll, dat zij op de dag van
vandaag tussen hamer en aambeeld zitten. Men kan niet gebruik maken van verenigingswerk als
men bij dezelfde werkgever op de payroll heeft gestaan in de vier voorafgaande kwartalen.
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7.
Plan CEO Peter Bossaert – mag de beste weer winnen
Gilbert Timmermans licht de presentatie van de CEO toe. (11 punten plan)
Nieuwigheid in zijn plan is de verkoop van het huidige bondsgebouw en de verhuis naar Tubeke.
Johny Vanspauwen bemerkt dat er in het plan niet gesproken wordt over een aantal pijnpunten:
-solidariteit tussen Betaald en Amateurvoetbal
-zondagnamiddagwedstrijden
-opleidingsvergoeding
-verdere uitbouw van de clubsupport
Hij stelt zich de vraag hoe men na zes weken al dergelijk plan kan voorstellen?
Er dient afgewacht te worden hoe dit gerealiseerd zal worden, zegt Gilbert.
Benny Mazur geeft aan fier te zijn op wat Vlaamse amateurclubs de laatste vijf jaar hebben
gerealiseerd in het officialiseren van hun betalingen. Tot 70% van de clubs maken gebruik van de
regel omtrent de bedrijfsvoorheffing. Dit is een enorme stap vooruit.
Enkele jaren geleden was een Panorama uitzending waarin het voetbal grotendeels als zwartwerk
werd beschouwd.
Wat Benny Mazur beangstigt in dit verhaal, is dat veel zaken in het amateurvoetbal negatief worden
bekeken, gezien de huidige perikelen in het Betaald voetbal.
Op 28 november vindt een hoorzitting plaats in het Vlaams Parlement omtrent ‘Propere Handen’.
Na veertien maanden onderhandelen kan men zaken niet zomaar aan de kant leggen als er geen
steun is vanuit het betaald Voetbal. Maar als ACFF en Voetbal Vlaanderen vandaag samen tevreden
moeten zijn met 500.000€ steun voor jeugd, op basis van eerste contracten voor jeugdspelers, dan is
dit maar pover in het licht van de geldstromen die nu in de media aan bod komen.
Bijgevolg is het nu het moment om in de onderhandelingen, vooraleer men naar die hoorzitting gaat,
van de profs die steun en collegialiteit naar het voetbal krijgt.
Johny Vanspauwen stelt dat men voor belangrijke uitdagingen staat.
8.

Stand van zaken ivm de interpellatie van de voetbalclubs Voetbal Vlaanderen op de AV
van de KBVB dd. 15/6/18.
Gilbert Timmermans licht nogmaals de historiek toe.
Op de laatste zitting Departement Reglement kreeg men opnieuw dezelfde tegenkanting.
Conclusie die getrokken werd is het viseren van het systeem, niet de persoon in kwestie.
Men voelde zich beledigd gezien de Algemene Vergadering hen heeft teruggefloten.
Gilbert zegt dat het nu naar de Studiecommissie gaat, maar geeft aan dat het niet eenvoudig zal
worden.
Johny Vanspauwen zegt, gezien de uitslag van de stemming in de Algemene Vergadering,
verschillende bronnen beweren dat men mogelijk niet ver genoeg gegaan is in deze? Mogelijk had
men volgens deze naar de rechtbank moeten gaan om de beslissing terug te fluiten.
Giel Verhelst stelt dat de pers een foute snaar bespeeld heeft. Zij hebben er een communautair
verhaal van gemaakt wat een verkeerde perceptie gaf, wat zeker de bedoeling niet was.
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9.
Communiqué inzake U21 Pro League in reeksen hogere afdelingen
Gilbert Timmermans licht dat communiqué kort toe waarbij vermeld werd wat gebeurd is en wat niet
gebeurd is, opdat Voetbal Vlaanderen de zwarte piet niet toegeschoven kon worden.

10.
Brief ivm Week van Official
Johny Vanspauwen verwijst naar de brief die verspreid werd nav. van de actie ‘Propere Handen’ met
als oproep aan de clubs de nodige support te geven aan de scheidsrechters en officials.
Dit was een mooi initiatief vanwege Voetbal Vlaanderen.
11.
Inbreng vanwege de entiteiten
-Giel Verhelst vraagt naar de opvolging van de dispensaties en digitale wedstrijdbladen? Krijgen clubs
hier een communicatie over?
Benny Mazur geeft aan dat er per seizoen twee aanvraagperiodes zijn. Er is dus nog een tweede
periode (december/januari) waarbij de aanvragen gelden tot einde seizoen.
Hij geeft mee dat de aanvragen medische afwijking tot 50% gedaald zijn en dat de
dispensatieaanvragen individueel bekeken worden per club. Op de goedkeuring naar de club toe,
werd vanuit Voetbal Vlaanderen mogelijke beperking(en) geformuleerd als er per team veel
aanvragen ingediend werden. Dit om te voorkomen dat men met een heel ploegje een leeftijd lager
kon spelen. Er wordt gevraagd hier juist mee om te gaan door de clubs. In de toekomst (ook al voor
de volgende periode) wordt deze regel gedeeltelijk gedigitaliseerd.
Voor vragen in deze kan men terecht bij Diederik Nys, dossierbeheerder dispensaties.
Tegen de volgende zitting VSC wordt gevraagd cijfers hieromtrent voor te leggen.
Een tweede vraag van Giel Verhelst:
Als op digitaal wedstrijdblad een ref is aangeduid en hij komt niet opdagen, wat dient hiermee te
gebeuren? Klacht indienen?
Dit wordt opgevolgd door het Bureau Arbitrage geeft men aan. De ref dient zich te verantwoorden
en kan een administratieve tekortkoming krijgen. (vb: één weekend geen aanduiding). De club wordt
daar niet van in kennis gesteld.
-Marc Van Craen bemerkt een case in Antwerpen ivm vervalsing bij een transfer. Reglement zegt dat
het een discussie is omtrent een transferverrichting, onderhevig aan arbitrage.
Klacht kon niet behandeld worden gezien er geen arbitrage was.
-Romain Saelens vraagt of een club van de ACFF die in West-Vlaanderen speelt, ook gebruik kan
maken van de dispensatie?
Benny Mazur geeft aan dat collega’s van ACFF dit kunnen toestaan, mogelijk niet gedigitaliseerd,
maar dienen daarin hun reglementeringen te volgen.
-Luc Clarysse bemerkt dat aanvraag dispensatie U15 naar U14 mogelijk weinig nut heeft, gezien U14
gewestelijk niet bestaat. Benny Mazur zegt dat dispensatie gelimiteerd is voor één geboortejaar.
-Gilbert Timmermans geeft toelichting bij het project “herziening Bondsreglement” dat zal
uitgevoerd worden door de KUL, en dat nog dit seizoen zou dienen afgerond te worden.

8

Vlaamse Studiecommissie (VSC)
Zaterdag 10 november 2018 10.00 uur – Houba de Strooperlaan 145, 1020 Brussel

Een stuurgroep wordt samengesteld, waar ook leden van Voetbal Vlaanderen bij betrokken worden.
Werkgroep wordt als volgt samengesteld:
- Gilbert Timmermans, als voorzitter VV en Dep.Reglement
- Johny Vanspauwen, als voorzitter VSC en Limburg
- Benny Mazur, als Secretaris-generaal
- West-Vlaanderen: Romain Saelens
- Oost-Vlaanderen: Wim Fonteyn
- Antwerpen: Marc Van Craen
- Vlaams-Brabant: Jan Van Onsem
- VACHA: Jorg Keldermans
- Vrouwenvoetbal: Betty Van Proeyen
- Recreatief voetbal: Giel Verhelst
Johny Vanspauwen bemerkt dat reglementswijzigingen wel dienen goedgekeurd te worden door de
VSC/NRC.
Enerzijds zegt Johny Vanspauwen dat dit initiatief lovenswaardig is, maar anderzijds is het een
miskenning van al het werk en tijd dat vele personen tot vandaag hierin hebben gestoken.
-Benny Mazur stuurde op 9 november nog twee punten door voor bespreking in de VSC (zie
briefwisseling):
Het betreft volgende twee punten:
1/Voorstel wijz.art.V1571 en verder aangaande jeugdkampioenschappen Voetbal Vlaanderen =
Aanpassing aan de bestaande situatie dat YF-meisjes momenteel IP spelen met twee teams en de
verdere toelating om meisjesploegen van Superleague, hier uitgebreid naar D1, provinciaal
jeugdvoetbal mogen (blijven) spelen.
2/Art.V332 – Diensten van trainers = gezien de trainersvoorwaarden voor jeugd op een andere plaats
worden ingevuld (kwalificatievoorwaarden IP en P) lijkt het document een aanzet tot
vereenvoudiging van het reglement, met focus op verplichting voor coach 1ste elftal.
Benny Mazur licht de voorstellen en motivering duidelijk toe.
Johny Vanspauwen vraagt, gezien deze kort voor de zitting werden overgemaakt, deze in december
te agenderen opdat de entiteiten dit kunnen voorleggen aan de clubs.
-Gilbert Timmermans heeft een algemene opmerking:
De bondsvoorzitter is van mening dat in dit gebouw, dat eigendom is van de KBVB, enkel
vergaderingen kunnen doorgaan van groeperingen die voorzien zijn in het bondsreglement. In casu
betekent dit dat hij niet meer akkoord is om de groeperingen niet voorzien in het reglement, hier nog
te laten vergaderen. vb: Nationale Voetballiga, liga 2de of 3de klasse amateurs Voetbal Vlaanderen,
e.d.
Gezien de structuur destijds gewijzigd werd (afstappen van liga’s), komen bevoegdheden nu toe aan
Voetbal Vlaanderen, binnen Voetbal Vlaanderen deels aan VACHA, deels aan Provinciale
Verstandhouding en deels aan de ACFF.
Johny Vanspauwen heeft hier één bedenking bij, met name dat de verschillende geledingen toch wel
samengesteld zijn uit leden van de KBVB.
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Vlaamse Studiecommissie (VSC)
Zaterdag 10 november 2018 10.00 uur – Houba de Strooperlaan 145, 1020 Brussel

-Vanuit Voetbal Vlaanderen worden relatiegeschenken uitgedeeld aan de leden VSC.
Het betreft: pen-vaandel-notitieboekje-notitieblok met telkens het logo Voetbal Vlaanderen.
Deze worden ook aan de leden van de Raad van Bestuur en andere comitéleden uitgedeeld.

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

Volgende zittingen van de VSC (tenzij noodzakelijke wijzigingen):
8/12/2018 12/1/2019
9/2/2019 9/3/2019 13/4/2019 11/5/2019

Johny Vanspauwen
Voorzitter

8/6/2019

Ben Doumen
Secretaris
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