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Welkom
Johny Vanspauwen opent de zitting en heet iedereen welkom.
Jan Van Hout wordt officieel voorgesteld als vertegenwoordiger van entiteit Vlaams-Brabant als
vervanger van wijlen collega Willy Scheys.
Betreft de ‘week van de vrijwilliger’ wenst hij de leden van de VSC te bedanken voor hun werking en
inzet zowel in hun club als in hun provincie.
Als dank wordt hen na de vergadering een glaasje aangeboden.
Alvorens de dagorde te beginnen kadert Benny Mazur de presentatie “competitief-recreatief aanbod
seniores veldvoetbal Voetbal Vlaanderen”
Door het nieuw decreet op de sportfederaties werd gevraagd alles te centraliseren, wat voetbal
betreft, onder de noemer van Voetbal Vlaanderen. Hierbij wordt getracht alle voetbalformats te
realiseren. Het voorgestelde schema heeft namelijk tot doel een invulling te geven aan het
zogezegde A tot Z-aanbod.
Tevens vraagt hij de presentatie via twee invalshoeken te bekijken.
Enerzijds gaat het om een voorstel, anderzijds de focus te leggen op de algemene principes.
Bob Browaeys licht de presentatie toe.
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Enkele bedenkingen werden na de presentatie gesteld, waaronder;
-Gebeurt instromen van B-ploegen in 1ste-2de-3de amateurs in de provinciale reeksen in overtal? JA
-Mogen in het recreatieve voetbal wel B-C-D-ploegen aantreden? JA
-Zijn er dan meer dalers en kan B-ploeg terug naar beneden gaan als het gaat om overtal? JA
-Waar is de positie van Vlaams-Brabant? Onderdeel van Voetbal Vlaanderen.
-Wat gebeurt er met ploegen uit hogere afdelingen amateurs die nu al een B-ploeg hebben en al in
4de provinciale begonnen zijn? Kunnen logischerwijze van nieuwe situatie genieten, maar niet
verplicht.
-Willy Brockmans vraagt of de personeelsbezetting dezelfde blijft in de provincie om al deze
vernieuwingen en verruimingen te organiseren?
Gezien hier een link wordt gelegd naar personeelssituatie wil Benny Mazur toch algemeen principe
verduidelijken.
De competitie ’17-’18 zal op hetzelfde stramien georganiseerd worden vanuit KVV, KBLVB, VMF.
Tegelijkertijd werden, volgens het Heraclitusprincipe, de medewerkers opgeroepen open te staan
voor ‘change’. Ook de secretariaatswerking verandert. We hebben de ambitie om in de provincie
Oost en West-Vlaanderen de integratie van de secretariaten tot een goed einde te brengen. Hierbij
worden drie medewerkers van VMF geïntegreerd om de secretariaatswerking te ondersteunen en
wordt West- en Oost-Vlaanderen geïntegreerd.
Idem voor Limburg en Antwerpen waar hetzelfde fenomeen zich zal voordoen. Hier komt de
integratie van de twee KBLVB medewerkers die daar in meegaan. Morgen mogelijk ook nog KVV.
Dit is een proces, aldus Benny.
Tot slot geeft hij mee dat de structuur in de presentatie gaat om een stappenplan waarbij zeker niet
alles moet geïntegreerd zijn op 1 september 2017 of 2018.
Johny Vanspauwen geeft aan dat de gegeven presentatie een goed uitgewerkte denkpiste is. Hij
vraagt deze toe te voegen aan het verslag van deze vergadering.
1.
Goedkeuring verslag vergadering 11 februari 2017.
Het verslag wordt zonder bemerkingen goedgekeurd.
2.
Briefwisseling.
Geen briefwisseling.
3.

Art.1575: Gewestelijke jeugdkampioenschappen van de VFV (Voetbal Vlaanderen):
ingediend Prov. Studiecommissie Limburg en bespreking werkgroep 21/2/2017.
Wordt verder in deze vergadering behandeld onder punt 12.
4.
Art.1017 – eerste elftallen B: ingediend werkgroep VSC 1ste elftallen B
Wim Fonteyn vraagt twee puntjes aan te passen met name:
art.1017.11;
“Voor een wedstrijd van de eerste herenploeg B kunnen maximum drie spelers aantreden die één van
de laatste twee kampioenschapswedstrijden van het lopende seizoen van de eerste herenploeg A op
het wedstrijdblad stonden.”
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art.1017.12;
“Bij eventuele test-, kwalificatie- of eindrondewedstrijden kan men in de eerste herenploeg B geen
spelers opstellen die aan meer dan de helft van de reeds gespeelde kampioenschapswedstrijden, van
het lopende seizoen, van de eerste herenploeg A effectief begonnen zijn.”
De VSC is akkoord mits gemaakte bemerkingen.
5.

Agenda NSC van 13 maart 2017: standpunten Voetbal Vlaanderen

1. Verslag en gestemde teksten van de zitting van 13.02.2017
Geen bemerkingen.
2. Briefwisseling
Wordt maandag afgewacht op de NSC.
3. Interpretaties Uitvoerend Comité en beslissingen algemene vergadering vzw KBVB
Er zijn drie interpretaties die verder in deze vergadering behandeld worden.
4. (16-46) Arbitrage
Woordvoerder Etienne D’Eer vraagt om artikels F801 en F820 te integreren in het gewone
basisreglement.
In de praktijk, door opsplitsing Betaald Voetbal-Amateurvoetbal-Amateurvoetbal Voetbal
Vlaanderen/ACFF, brengt dit mogelijk een praktisch probleem met zich mee. Gezien Bureau
Arbitrage Futsal niet meer in het Betaald Voetbal zit, waarin acht Referee observers zetelen (drie
Franstaligen en vijf Nederlandstaligen), is het niet opportuun dat observers van Voetbal Vlaanderen
naar een wedstrijd in Wallonië gaan, zo stelt Benny Mazur.
Tevens wordt ter info gemeld vanuit Futsal dat een brief wordt verstuurd vanuit het LENF aan het
Bureau Arbitrage om boekhoudkundig een aanpassing omtrent de scheidsrechtervergoeding te
doen.
Er wordt afgewacht wat de ACFF op de NSC voorstelt.
De VSC is akkoord mits gemaakte bemerkingen.
Bob Browaeys geeft de voorzitter te kennen de vergadering te verlaten wegens verplichtingen.
5. (16-48) Het kader (van de scheidsrechters)
Woordvoerder Paul Brams verduidelijkt en stelt voor de tekst van de ACFF aan te nemen, behalve dat
men de situatie voor drie jaar wil bevriezen en de scheidsrechter de mogelijkheid geven de
Nederlandse taal te leren.
Gilbert Timmermans geeft duiding. Via de IT-dienst werd een oplijsting gevraagd van al de
provinciale scheidsrechters aangesloten bij een bepaalde club maar arbitreren in een andere
provincie. Dit zijn er 255. Van die 255 zijn er 68 die over de taalgrens heen verschillend zijn.
Indien zij zouden terug gaan arbitreren in de club waar ze zijn aangesloten, dan verliest Voetbal
Vlaanderen er 11, maar anderzijds wint men er 57.
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Marcel Van Elshocht geeft aan dat er meer dan 6000 scheidsrechters zijn in België.
Bijgevolg komt bovenstaande neer op 1%.
Benny Mazur geeft een andere insteek. Hij stelt dat het nadelig is dat er geen gebruik kan gemaakt
worden van die 57 scheidsrechters.
Op pag.54 punt 4 van de dagorde NSC wordt volgend rechtzetting gevraagd;
“Een scheidsrechter die is toegewezen aan een Brusselse club die heeft gekozen voor aanhorigheid tot
de VFV, is automatisch lid van de VFV ACFF en krijgt derhalve zijn opleiding bij de VFV ACFF”
De VSC is akkoord mits gemaakte bemerkingen.
6. (16-49) Kwaliteitscriteria waaraan een club moet voldoen om een jeugdlicentie VFV te
bekomen
Vanuit de VACHA worden volgende bemerkingen gemaakt:
-Als TVJO geen trainer mag zijn, waarom dan wel talentscout?
-Waarom mogen de provinciale coördinatoren wel TVJO zijn?
Vanuit de VSC wordt gesteld dat een serieuze beperking wordt gelegd op de vrijheid van de TVJO. Als
de TVJO tijd en interesse heeft, waarom mag hij dan niet de functie uitoefenen? Hierdoor worden
goed werkende clubs bestraft voor zij die gebruik maken van een ‘papieren TVJO’.
Benny Mazur reageert op de bemerking omtrent de provinciale coördinatoren. Hij geeft aan dat er
intern aan gewerkt wordt. Het betreft twee van de zes coördinatoren die sporttechnisch een rol
hebben. De sporttechnici gaan zonder budgetuitbreiding verruimen, mede door instroom van de
fusie. Bijgevolg is dit binnen het Sporttechnisch departement een discussiepunt om toekomstgericht
een oplossing te bieden.
Er wordt geen consensus bereikt binnen de VSC. Het voorstel wordt daarom een maand uitgesteld.
7. (16-59) De gerechtigde correspondent – Andere gemandateerde personen
De VSC is akkoord met voorgelegde teksten.
8. (16-60) Ontslag buiten de periode van 1 april tot 30 april
De VSC is akkoord.
9. (16-61) Ontvankelijkheid – Vormvereisten
De VSC is akkoord.
10. (16-62) Definitie play-offs en gevolgen voor gele kaarten
Niet van toepassing voor de VSC.
11. (16-63) Provinciale Comités
Op vraag of leden van het Disciplinaire Comité ook de terreinen mogen mee keuren wordt verwezen
naar de scheiding der machten.
De VSC is akkoord.
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12. (16-64) Gewestelijke kampioenschappen van de reeks
De woordvoerder van Limburg, Willy Brockmans licht toe. Hij zegt dat tijdens het overleg van 21
februari, waar ook het Sporttechnisch departement vertegenwoordigd was, gebleken is dat in OostVlaanderen een andere competitieformat wordt gehanteerd. In die zin dat clubs de keuze hebben
om op andere dagen te spelen.
Dat vernam de werkgroep op 21 februari maar waar eerder geen rekening mee gehouden werd.
Vervolgens vernamen ze in de werkgroep via de Senior Regional Manager Bart Huylebroeck dat
moeilijkheden mogelijk weggewerkt kunnen worden via een IT-programma waaraan momenteel
geschreven wordt.
Navraag, zo zegt Willy, leert dat in Limburg de manager niet overtuigd bleek dat het programma kant
en klaar zou zijn, wat volgens Bart Huylebroeck wel zou zijn.
(nvdr.: Intussen garandeert de betreffende firma die de software ontwikkelt dat het programma een
meerwaarde zal betekenen)
Dat maakt dat Limburg het eerder ingediende voorstel opnieuw aan de vergadering voorlegt.
Johny Vanspauwen geeft ook aan dat, als gevolg van de werkgroep en gesteund door de
sporttechnici, om bij de U21 en eventueel U19, in de toekomst met reeksen van 12 tot 16 clubs te
spelen.
Johny Vanspauwen zegt dat er gestreefd moet worden om op niveau Voetbal Vlaanderen dezelfde
voetbalvorm te hanteren.
Willy Brockmans verduidelijkt dat er nu niet van standpunt kan veranderd worden, vandaar dat de
provincie Limburg de opdracht gaf dit voorstel opnieuw voor te leggen, gezien meer dan 90% van de
clubs dit vroegen.
Daarom is het de plicht daar gevolg aan te geven, stelt Willy.
Woordvoerder Wim Fonteyn repliceert door te zeggen dat men in het begin ook moeilijkheden
ondervond. Toch werden er oplossingen gezocht en gevonden. Daarom pleit hij om het voorstel van
Oost-Vlaanderen een kans te geven.
Willy Brockmans zegt dat er in beide systemen zowel positieve als negatieve aspecten zijn. Het
negatieve aspect is dat de gc’s onredelijk veel werk hebben om de herindeling te doen na Kerstmis.
Het zijn immers amateurs en vrijwilligers die men moet weten te houden, niet afschrikken.
Woordvoerder Marnix Roelands stelt zich de vraag dat als men aantal jeugdploegen tot aan de U13
op een rooster van 8 laat spelen en de rest op een rooster van 14, hoe alles gekoppeld gaat worden
rekening houdende met terreinen en kleedkamers?
Op het ogenblik dat men wenst over te gaan tot stemming voor het ene voorstel of het andere
alternatief, stelt Benny Mazur voor om in afwachting het alternatieve voorstel te aanvaarden en dat
men ten minste de investering afwacht, waar men op dit moment quasi klaar mee is?
Dit zal eerstdaags te merken zijn aan de inschrijvingen die rechtstreeks via E-Kickoff worden
ingegeven ipv. op een excell-formulier.
Hij geeft aan dat zowel Carl Coopmans als Bart Huylebroeck hiervan op de hoogte zijn. Bart was zelfs
projectleider. Benny zegt dat niets in de weg staat dat als de VSC het alternatieve voorstel aanvaardt,
het oorspronkelijke voorstel volgend jaar op de dagorde kan komen mocht blijken dat de problemen
aanhouden.
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Na rondvraag concludeert Johny Vanspauwen dat enkel Oost-Vlaanderen kiest voor het alternatieve
voorstel.
Bijgevolg is de VSC akkoord het oorspronkelijke voorstel van Limburg te aanvaarden.
Benny Mazur bedankt cynisch voor het vertrouwen dat de VSC stelt in de medewerkers van de
sporttechnische organisatie. Hij praat namens al zijn vertegenwoordigers en stelt zich de vraag of er
goed aan gedaan wordt om in de toekomst het personeel daar de lead in te geven? Hij wenst de
provincies er veel succes mee.
Tot slot geeft hij aan dat in het kader van een aantal andere zaken het nog altijd zijn statutaire
verantwoordelijkheid is, zolang hij in functie is, om al het personeel van Voetbal Vlaanderen aan te
sturen.
13. (16-65) Rekrutering van scheidsrechters
De inwerkingtreding dient aangepast te worden in: 1.7.2017
De VSC is akkoord.
14. (16-66) Desaffectatie door de club - Heraansluiting – Speelgerechtigheid
Woordvoerder Walter Troonbeeckx vraagt de periode oktober wel te behouden om te desaffecteren.
Op die manier is het voor clubs gemakkelijker het ledenbestand bij te werken.
De VSC is akkoord de periode oktober te schrappen.
15. (16-67) Annuleren van gele kaarten in de Beker van België Vrouwen
De VSC is akkoord.
16. (16-68) Aantal dalers uit 2de nationale dames ingevolge de opdeling van de sportieve
provincie Brabant
De VSC is akkoord.
17. (16-69) Indexering
De VSC is akkoord.
18. (16-70) Tijdelijke bepalingen
-Betreft punt A wenst de VSC dit voor Voetbal Vlaanderen te behouden.
-Geen bemerking betreft punt B.
-Betreft punt C bemerkt men dat het Futsal hier geen gebruik van kan maken. Heden betaalt een club
ter vervanging van de bondstaks een som. Dit heeft men erin laten staan omdat men steeds
geconfronteerd werd met het verhaal dat het Futsal verlieslatend was.
Het departement Futsal heeft berekend over welk bedrag dit zou gaan. Het zou gaan om 90000€
voor Oost-Vlaanderen en Limburg.
Het departement Futsal wenst naar analogie van het veldvoetbal daarom dit af te schaffen.
Dit zal nagekeken worden gezien het een budgettaire materie betreft.
De opmerking wordt op de NSC voorgelegd.
-Tevens wordt meegedeeld dat een punt D wordt toegevoegd, namelijk de ‘leeftijdscategorieën’.
De VSC is akkoord mits gemaakte bemerkingen.
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19. (16-71) Schorsingen voor agressie en/of aanranding op een scheidsrechter
De VSC is akkoord.
20. (16-72) Veiligheid – Burgerrechtelijke uitsluiting van toeschouwers
Woordvoerder Marnix Roelands zegt niet akkoord te gaan gezien de tekst enkel slaat op het
profvoetbal en 1ste klasse amateurs. Zij vragen een aparte tekst voor uitbreiding naar de provincies.
Het probleem is dat in de voetbalwet een omschrijving staat over internationale en nationale
wedstrijden en dat provincies ook betrokken kunnen worden bij nationale en zelfs mogelijk bij
internationale wedstrijden. Hierdoor is die wet dan wel van toepassing.
De burgerrechtelijke uitsluiting van toeschouwers kan te maken hebben met het feit dat een
organiserende club handelingen doet om een supporter uit te sluiten wat gevolg kan hebben dat hij
nergens meer naar een wedstrijd kan gaan kijken, zo stelt Benny Mazur.
Men stelt dat op de Voetbalcel Binnenlandse Zaken de reglementeringen elektronisch te verkrijgen
zijn.
André Daems zegt dat hij deze reglementeringen zal overmaken aan de secretaris van de VSC die
deze toevoegt aan het verslag van deze zitting.
Ter info geeft hij mee dat daarin gewerkt wordt met kleuren: rood gemarkeerde teksten zijn niet van
toepassing voor het Amateurvoetbal, groen gemarkeerde teksten zijn wel van toepassing op het
Amateurvoetbal.
Bijkomend zal aan Nico De Pauw (Security Manager KBVB) gevraagd worden de volgende zitting van
de VSC een uiteenzetting te geven over deze materie.
Omwille van die uiteenzetting zal de volgende studiecommissie starten om 10.00 uur.
21. (16-73) Het speelveld voor het voetbal met 11 tegen 11
Er worden twee bemerkingen gemaakt.
Enerzijds is het niet opportuun dat elke geleding zomaar zijn spelregels bepaalt. Bijgevolg wordt op
de NSC geïnformeerd naar de bevoegdheid van de spelregels. Anderzijds geeft de ACFF wel 2 jaar als
overgangsperiode.
André Daems geeft aan dat in de spelregels staat dat enkel de Nationale Voetbalbonden kunnen
afwijken. Bijgevolg kan enkel KBVB afwijken en niet Voetbal Vlaanderen noch de ACFF.
De VSC verklaart wel akkoord te gaan met de overgangsperiode van 2 jaar.
6.
Inbreng vanwege de entiteiten…
Johny Vanspauwen verwijst naar de vorige vergadering waarin gemeld werd dat de verslagen van de
RvB worden gepubliceerd op de website. Hij stelt vast dat deze verslagen nog niet op de website
staan.
Benny Mazur verduidelijkt. Voetbal Vlaanderen is wachtende op een nieuwe website. Dit werd een
aantal keren uitgesteld. Men beloofde te werken aan een tussentijdse website. Intussen is men
gestopt om aan de website te werken en wenst de KBVB eerst de focus te leggen op de
databestanden.
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Dat is de reden waarom er nog geen verslagen of andere inhoudelijke items gepubliceerd worden.
Aanstaande maandag wordt dit thema o.a. besproken met de CEO van de KBVB ifv. Good
Governance.
Volgende punten werden besproken op de zittingen van:
RvB van 14 februari 2017:
-Een uiteenzetting werd gegeven over de verschillende subsidiëringen die Voetbal Vlaanderen
ontving en de daarbij horende goedgekeurde projecten, meer bepaald voor Jeugdsport en
Beleidsfocussen.
-Een fusievoorstel met Voetbal Vlaanderen en KVV werd opgemaakt en gepubliceerd wat op de
Algemene Vergadering van KVV (20 maart) wordt bevestigd alsook op de Algemene Vergadering van
Voetbal Vlaanderen van 22 maart.
-De Sporttechnische werking werd uiteengezet.
-Er werd gepraat over een project van de VMF omtrent participatie sporthal Hogeschool Gent.
-De centralisatie van de secretariaten in cluster West.
-Start in 4de provinciale bij verhuis van vleugel. Echter is de overgangsperiode reeds voorbij. De vraag
werd gesteld hier toch een oplossing voor te bieden.
-Verkiezingen 2017-2019. Beslissing wie wanneer herverkiesbaar is gebeurde op basis van een
alfabetische lijst. Hieronder het overzicht ter info:
Sportcomité Voetbal Vlaanderen
Uittredend in 2017: Beirens Hans, Brouwers Jan De Boeck Jozef (75 jaar bereikt) en De Wulf Stefanie
Uittredend in 2019: Huygen Marc, Jeurissen Jean (Bilzen), Nowé Charly en Verhaegen Daniel
Beroepscomité Voetbal Vlaanderen
Uittredend in 2017: Brems Ferdinand, Brockmans Willy, De Baere Didier en Devalkeneer Willy
Uittredend in 2019: Lagae Rudi, Mievis Jean Paul, Robberechts Jean-Paul en Van De Slyeke Hugo
Sportcomité KBVB – 4 leden Voetbal Vlaanderen
Uittredend in 2017: Becque Kristiaan en Daems André
Uittredend in 2019: Mazur Benny en Tahon Evelien
Beroepscomité Voetbal Vlaanderen – 4 leden Voetbal Vlaanderen
Uittredend in 2017: Batteauw Roger en Jeurissen Jean (Eisden)
Uittredend in 2019: Kortleven Patrick en Lercangé Johnny.
Benny Mazur richt zich tot Romain Saelens die steeds verslag uitbrengt van West-Vlaams Liganieuws.
Idem voor de vergaderingen van de VSC. Hij dringt erop aan dat dan de zaken 100% correct zijn en
dat de verslagen van de VSC objectief worden weergegeven. Tevens vraagt hij nadrukkelijk in de
toekomst het functioneren van het personeel daarin niet meer op te nemen.
Vanuit de VACHA komt mogelijk een voorstel, betreft terreinafmetingen Beker van België. Als een
club tegen een club speelt van de Profliga, waarbij het terrein niet voldoet, men de mogelijkheid wil
aanbieden om naar een club in de omgeving te gaan dat wel voldoet aan de normen.
Men verwijst dienaangaande naar de vroegere reglementering.
7.
Nihil.

Varia

Johny Vanspauwen
Voorzitter

Ben Doumen
Secretaris
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