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Bob Browaeys
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Welkom
Johny Vanspauwen opent de zitting.
Hij deelt mee dat de volgende vergadering VSC doorgaat op donderdag 7 juni om 19 uur. Deze
wijziging is het gevolg van de organisatie van de provinciale Algemene Vergaderingen.
1.
Goedkeuring verslag vergadering 4 april 2018.
Twee opmerkingen van Jan Van Onsem die via mail verstuurd werden:

1/Pagina 4 in punt 3: Verlenging mandaat Bondsvoorzitter
Gilbert Timmermans werpt nog een andere mogelijkheid naar voor. De beslissing is er. Deze werd
genomen door het UC en kan niet gewijzigd worden maar wel veranderd aangevochten worden via
een interpellatie in de AV. We moeten ervoor zorgen dat al de Vlaamse clubs vertegenwoordigd te
zijn.

2/Pagina 6 punt 10: 3 tegen 3
Overgemaakt aan de NRC. Zal worden overgemaakt aan de NRC zodra dit voorstel door de
verschillende entiteiten is goedgekeurd.
Verder geen bemerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd.
2.
Briefwisseling.
-Vraag op 7 mei vanwege Oost-Vlaanderen om art.B524 - Desaffectatie door de club en art.B345
Individuele bondsbijdrage, te bespreken op deze zitting.
Johny Vanspauwen repliceert dat, gezien de dagorde reeds verstuurd werd, deze punten
besproken worden op de zitting van 7 juni.
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-Mail via Benny Mazur op 8 mei waarin een communicatie meegedeeld werd omtrent de laatste
evoluties inzake het dossier integratie van de beloften van de Pro League in de nationale
amateurreeksen.
-Op 11 mei vraagt de ACFF en de secretaris van de NRC via mail om twee amendementen te
bespreken in deze vergadering. Deze amendementen hebben betrekking op punt (17.97) en punt
(17.101). Zie verder in het verslag.
3.
Agenda NRC van 14 mei 2018: standpunten Voetbal Vlaanderen.
3.1. Verslag en gestemde teksten van de zitting van 12.03.2018
Volgende bemerkingen worden geformuleerd:
-Aanpassing op blz.75 - art.B1427.2. 1° “een hindernis zich op het speelveld of in de neutrale zone
bevindt tenzij dit op meer dan 3 meter is”
-Op blz.57 – art.V1808.23 omtrent gele kaarten reserven/veteranen:
Walter Troonbeeckx vraagt naar een verduidelijking omtrent het optellen van de gele kaarten voor
de verschillende competities 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.
-Op blz.27 verwijst Wim Fonteyn naar art. V256.12 en V256.13 (Samenstelling Prov. Comités 12
leden, aangevuld met leden afhankelijk van diverse delegaties). Hij verwijst vervolgens naar
art.V256.14 waarbij hij specifiek voor Oost-Vlaanderen 23 leden telt. Hij vraagt of alle 23 leden
volwaardig mogen meedoen aan de verkiezing of kan er een verhouding bepaald worden gezien de
verhouding veldvoetbal en minivoetbal/futsal?
Wim Fonteyn zal een overleg aangaan om tot een oplossing te komen.
3.2. Briefwisseling
Wordt maandag afgewacht.
3.3. Interpretaties Uitvoerend Comité en beslissingen algemene vergadering vzw KBVB
Eén interpretatie wordt besproken in deze vergadering.
3.4. (17-39) Terbeschikkingstelling van spelers
Niet van toepassing voor de VSC.
3.5. (17-70) Voetbal Vlaanderen: forfait van een provinciale eerste ploeg
Vlaams-Brabant vraagt de termijn naar 4 uur te verlengen ipv 3 uur?
Benny Mazur ziet niet onmiddellijk het voordeel en geeft mee dat praktijk leert dat clubs moeite
hebben met de termijn van 3 uur.
Een bijkomend praktisch probleem wat hij aankaart is dat, als een wedstrijd om 9.30 uur ’s morgens
gespeeld wordt, men al rond 5.30 uur de tool moet raadplegen of om zelf een forfait in te geven.
De VSC is akkoord om de termijn op 4 uur te brengen.
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3.6. (17-78) Secretarissen van de bondsinstanties
De VSC is akkoord.
3.7. (17-79) Rangschikking van play-off 3
Niet van toepassing voor de VSC.
3.8. (17-80) Keuring van de terreinen en de installaties
Paul De Clippeleir zegt dat Oost-Vlaanderen niet gelukkig is met de voorgelegde tekst. Deze tekst
draagt niet uit wat men voorstelde.
Om hieraan tegemoet te komen wordt de eerste zin in de motivering geschrapt.
De VSC is akkoord met de gemaakte bemerking.
3.9. (17-81) Bestraffen van clubs en leden die niet-gekwalificeerde spelers inschrijven op het
wedstrijdblad
Oost-Vlaanderen vraagt in art.B1026.3 een verduidelijking, met name;
‘Elke gesanctioneerde aangeslotene, die ondanks zijn schorsing toch wordt ingeschreven op het
wedstrijdblad, dient deze schorsing te ondergaan en riskeert een bijkomende schorsing.’
De VSC is akkoord met de gemaakte bemerking.
3.10. (17-82) Invoering van een boek M voor het minivoetbal
De VSC is akkoord.
3.11. (17-83) Wijzigingen aan boek F ingevolge de fusies binnen Voetbal Vlaanderen
De VSC is akkoord.
3.12. (17-84) Organisatie van de bijzondere procedure
Niet van toepassing voor de VSC.
3.13. (17-85) Terugbetaling van kosten - Schadeloosstelling voor loonverlies
Johny Vanspauwen stelt de vraag dat als een scheidsrechter kosten voor loonverlies ontvangt, hij nog
bijkomend een zittingsvergoeding krijgt?
De VSC is akkoord met de voorgelegde teksten.
3.14. (17-86) Beker van België: bevoegdheid – beslissingen en sancties
Niet van toepassing voor de VSC.
3.15. (17-87) Provinciale jeugdkampioenschappen van Voetbal Vlaanderen
De VSC is akkoord.
3.16. (17-88) Reserveploegen op regionaal vlak Voetbal Vlaanderen
Oost-Vlaanderen vraagt of dit onmiddellijk in werking treedt ipv 1/7/2018?
Het is de bedoeling dat dit wordt toegepast voor de competitie 2018-2019, geeft Gilbert
Timmermans aan.
De VSC is akkoord.
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3.17. (17-89) Format 3v3 in U7 Voetbal Vlaanderen
De VSC is akkoord.
3.18. (17-90) Organisatie van de nationale vrouwencompetities
Betty Van Proeyen vraagt wie in de Task Force Women Football zetelt?
Gilbert Timmermans verwijst hiervoor naar een mail van Pierre Francois met volgende personen in
copy: Van Puyvelde C., Serneels I., Leys P.
Benny Mazur gaat hier verder op in. Hij zegt dat hierin een aantal mensen zetelen die nadenken over
de toekomst van het vrouwenvoetbal. Op de bijeenkomsten, die momenteel niet in een
gestructureerde samenstelling verlopen, zijn ook al eens present: Katrien Jans, Bob Browaeys en
occasioneel Benny zelf.
Er wordt naar de toekomst toe gevraagd om tot rechtlijnigheid en structuur te komen in het belang
van het vrouwenvoetbal.
Betty Van Proeyen vraagt bijkomend omtrent rangschikking in punt 3, om rekening te houden met
de rangschikking van de huidige vrouwenvoetbalcompetitie. Als een club inspanning levert voor het
vrouwenvoetbal mag deze niet benadeeld worden tov. een club van de Pro League die nu pas begint
met vrouwenvoetbal. Zij vraagt dat voorkeur wordt gegeven aan profclubs die reeds actief zijn in het
vrouwenvoetbal.
In die zin wordt punt 3, eerste deelstreep aangepast:
“De profclubs die reeds actief zijn in het vrouwenvoetbal”.
De VSC is akkoord met de gemaakte bemerkingen.
3.19. (17-91) Reglementaire bepalingen
De VSC is akkoord.
3.20. (17-92) Match Delegates
Niet van toepassing voor de VSC.
3.21. (17-93) Disciplinaire schorsingen
De VSC is akkoord.
3.22. (17-94) Ontslag tijdens de decretale periode
Johny Vanspauwen leest een mail voor van een clubbestuurder die zegt dat op dit ogenblik een
minderjarige speler zichzelf kan uitschrijven zonder medeweten en goedkeuring van de ouders.
Jan Van Onsem zegt dat dienst IT eraan werkt dit aan te passen waardoor een ouder alsnog dient te
bevestigen. Benny Mazur ervaarde dit in de praktijk anders en zijns inziens werkt de procedure wel
sluitend via een verplicht mailadres, een verplicht gsm-nummer en een noodzakelijke bevestiging én
is ze traceerbaar mocht fraude toch mogelijk zijn.
Er wordt nagekeken met de dienst IT hoe op dit moment de tool werkt om uitsluitsel te bekomen.
De VSC is akkoord.
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3.23. (17-95) Arbitrage binnen de ACFF
Niet van toepassing voor de VSC.
3.24. (17-96) Interprovinciale dalers jeugd ACFF
Niet van toepassing voor de VSC.
3.25. (17-97) Het kader en de vergoedingen van de scheidsrechters
Er wordt verwezen naar het amendement dat gisteren werd ingediend.
De VSC is akkoord.
3.26. (17-98) Jeugdlabel ACFF
Niet van toepassing voor de VSC.
3.27. (17-99) Praktische schikkingen in 2de en 3de klasse, reserven amateurs en interprovinciale
jeugd ACFF
Niet van toepassing voor de VSC.
3.28. (17-100) Interprovinciaal jeugdkampioenschap ACFF
Niet van toepassing voor de VSC.
3.29. (17-101) Afwezigheid of terugtrekking van de scheidsrechter of de assistent-scheidsrechter Gelegenheidsscheidsrechter
Ook hier wordt verwezen naar het amendement dat gisteren werd ingediend.
Op de NRC wordt gevraagd waarom dit amendement werd toegevoegd. De VSC is van mening dat
een vrouwelijke scheidsrechter wel zou mogen invallen. De VSC bemerkt dat een supporter wel zou
mogen invallen, terwijl een vrouwelijke ref met de nodige ervaring niet zou mogen invallen?
3.30. (17-102) Provinciale Comités ACFF
Niet van toepassing voor de VSC.
3.31. (17-103) Futsal: licentieaanvraag voor de Eliteafdeling
De VSC is akkoord.
3.32. (17-104) Integratie van de beloften van de Pro League in de nationale amateurreeksen
Johny Vanspauwen verwijst naar de communicatie die deze week via mail door de Secretarisgeneraal Voetbal Vlaanderen werd verstuurd aan de Raad van Bestuur, leden VSC en de betrokken
werkgroep.
Gilbert Timmermans licht toe. Hij deelt mee dat intussen een bijkomende communicatie is gebeurd
waarin vermeld staat dat:
-er een bijkomende compensatie zou zijn voor clubs van 1ste klasse amateurs van 10.000 euro
-er altijd maar vijf U21 profs blijven in 1ste klasse amateurs.
-de clubs die hun jeugdlicentie behaalden kunnen en mogen meedoen.
Dit zijn de problemen die voorliggen. In die zin concludeert hij dat de voorgelegde tekst niet de
definitieve versie is.
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Andre Daems zegt dat de fout bij de Pro League ligt gezien daar geen standpunt genomen werd en zij
niet de volledige steun had van alle ploegen.
Jorg Keldermans zegt dat er werkgroepen waren waarbij dit het resultaat is van de werkgroepen,
waarna men naar de clubs is gegaan.
Benny Mazur geeft aan dat, als de Pro League intern had afgestemd, gezocht had naar een consensus
zoals Voetbal Vlaanderen wel gedaan heeft, de Pro League niet gebotst zou zijn op interne
verdeeldheid. Nu kwamen de sterkere 1A-clubs met een totaal andere insteek om in 1B te
participeren, waarvoor geen meerderheid binnen de Pro League te verkrijgen bleek. Hij vraagt de
discussie grondig te willen voeren, mogelijk met de negen vertegenwoordigers, om met een open
mind tot oplossingen te komen.
Als men het gerealiseerd wil voor ’19-’20, resten er nog drie a vier weken om er werk van te maken,
vult Gilbert Timmermans aan.
Johny Vanspauwen luistert naar de mening van de VSC omtrent de twee luiken die nu voorliggen:
-VACHA zegt dat alle VACHA-clubs op 2 mei werden uitgenodigd waarbij een stemming werd
georganiseerd. Op de vergadering zelf waren 29 clubs effectief aanwezig, de overige (tegen)stemmen
werden via mail bekomen.
Resultaat= 62 stemmen vertegenwoordigd van de 75, waarvan 51 stemmen tegen.
Als het eerste luik niet doorgaat, is voor de VACHA geen nood aan het tweede luik.
-Vlaams-Brabant is tegen gezien ook andere clubs dienden in te stappen in 4de provinciale, zoals het
reglement voorschrijft.
-Antwerpen is tegen gezien het weinig aantal toeschouwers. Zelfs bij de B-ploegen in provinciale.
-Oost-Vlaanderen heeft geen negatieve ervaringen met B-ploegen. Zij zijn voor het voorstel.
-In Limburg is de discussie niet ten gronde gevoerd.
-West-Vlaanderen is akkoord met de B-ploegen zoals het voorligt.
Benny Mazur vraagt de VACHA of de gehouden vergadering van 2 mei of die vergadering een meer
legitieme vergadering is dan de vergadering die Voetbal Vlaanderen tevoren heeft gehouden?
Jorg Keldermans antwoordt dat een Bijzondere Algemene Vergadering werd bijeengeroepen met één
agendapunt, deze teksten.
Benny Mazur stelt vast dat, gezien het beperkt aantal aanwezige clubs, het geen Bijzondere
Algemene Vergadering is volgens de normen.
Men verwacht dat Voetbal Vlaanderen de normen en de regels van het spel hanteert, dan moeten
anderen deze regels ook correct in acht nemen.
Gilbert Timmermans vraagt of het zin heeft om dit punt alsnog op de NRC te bespreken gezien men
de rechtsgeldigheid van de vergadering van de VACHA in vraag stelt.
Johny Vanspauwen vraagt of een nieuw constructief overleg nodig is?
Andre Daems vreest dat de tijd te kort is om het dit jaar rond te krijgen. Indien een compromis
bekomen wordt, dienen ook de profs dit goed te keuren.
Luc Verdonck verwijst naar de opmerking van Andre en vraagt de toepassing voor het seizoen ‘20’21?
Benny Mazur betreurt dat er zeer veel ongelukkig mailverkeer over dit project rondgaat en geeft een
voorbeeld van een mail van Andre Daems van 8 mei. Hij vindt dit absoluut niet kunnen. Vandaag is
men helemaal tegen en één dag later, na een gesprek te velde, waarbij een financieel voordeel van
10.000 euro aan elk van de 1ste klasse amateurs-clubs zou worden gegeven is men pro.
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Hij vult aan dat hij het geheel van Voetbal Vlaanderen verdedigt én dat de meest harde
tegenstanders binnen de clubs er toch nog van uitgaan dat er kansen zijn om dit project te realiseren.
Johny Vanspauwen rond deze discussie af. Er wordt de bespreking afgewacht op de NRC.
3.33. (17.105) Reorganisatie 2de en 3de klasse amateurs Voetbal Vlaanderen
Wordt afgewacht en uitgesteld conform vorig punt.
3.34. (17-106) Reorganisatie 2de en 3de klasse amateurs ACFF
Niet van toepassing voor de VSC.
3.35. (17-107) Licentievoorwaarden 1ste klasse amateurs en competitieformule in 2de klasse
amateurs Voetbal Vlaanderen
Andre Daems zegt dat getracht wordt een compromis te vinden tussen 1ste en 2de klasse amateur,
mits betrekking van de 3de klasse amateur. VACHA is immers niet akkoord gezien te veel clubs geen
RSZ-nummer hebben. Mogelijk komt een gemeenschappelijk voorstel de volgende studiecommissie.
Benny Mazur drukt de hoop uit om misschien tot een licentiesysteem te komen voor 2de en 3de
klasse amateur om op termijn toestanden te vermijden zoals de situatie bij bv. Patro Maasmechelen
en Lierse.
Het is aan de vergadering om constructief na te denken om dergelijke toestanden te vermijden.
Wordt maandag afgewacht.
3.36. (17-108) Parket
De VSC is akkoord.
4.

Voorstel wijziging art.V1519: Vooraf beslist uitstel van wedstrijden wegens slechte
weersomstandigheden
De VSC stelt dat hier misbruik van gemaakt wordt.
Sommige prov. comités hebben al in bepaalde gevallen gesanctioneerd zonder dat het reglement van
toepassing is, zegt Benny Mazur.
Door dit voorstel wordt het geofficialiseerd, concludeert de VSC.
De tekst wordt aan de NRC overgemaakt.
5.
Voorstel wijziging art.B1210 - De speciale zones van een terrein
De VSC is akkoord.
De tekst wordt aan de NRC overgemaakt.
6.

Voorstel wijziging art.V1009 - De leeftijd van de spelers - Leeftijdsdispensatie om specifieke
redenen
De VSC is akkoord.
De tekst wordt aan de NRC overgemaakt.
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7.

Voorstel wijziging art.V453 – Kwaliteitscriteria waaraan een club moet voldoen om een
jeugdlicentie te bekomen
Paul Brams verwijst naar, volgens hem, een tegenstrijdigheid waarbij een TVJO wel de eerste ploeg
zou kunnen trainen maar geen jeugdploeg die 11vs11 speelt. Hij vraagt naar de mogelijkheid om toch
een jeugdploeg 11vs11 te trainen binnen zijn eigen club.
Benny Mazur vraagt uitstel tot volgend seizoen gezien de clubs hun jeugdlicentiedossier moeten
indienen op 15 mei (uitstel verleend tot 20 mei) via een online tool in E-Kickoff. Deze tool is
opgemaakt naar de huidige reglementering. Vandaar kan vermelde vraag niet meer
geïmplementeerd worden in de huidige tool. Gezien het voorstel reeds in januari werd besproken,
waarbij gemeld werd om een overleg aan te gaan met Sporttechnisch Departement, vraagt Benny
Mazur dan ook dit overleg door te laten gaan.
Aansluitend verwijst Benny Mazur naar de licentievoorwaarden omtrent een keepertrainer dat op de
zitting van december werd gestemd. De keepertrainer kan maar voor 1 club die interprovinciaal
speelt of voor 2 clubs die provinciaal spelen een engagementsverklaring tekenen.
Deze beslissing werd overgemaakt aan de secretaris van de NRC en aldaar ook gestemd. Echter
werden de gestemde teksten van januari geaccepteerd waarbij deze niet de gestemde teksten waren
zoals gestemd in de VSC als NRC. Dit werd vorige week gemeld aan de secretaris van de NRC om aan
te passen.
Bob Browaeys zegt dat het Sporttechnisch Departement zich niet kan vinden in het voorstel. Zoals
net vermeld dient de discussie ten gronde gevoerd worden in het belang van het kind. De TVJO, die
de scharnierfunctie heeft in de jeugdopleiding van de club, dient zich te focussen op de begeleiding
van zijn trainers. De TVJO kan daarbij niet de combinatie maken met het trainen van een jeugdteam
11vs11.
Johny Vanspauwen concludeert dat de vergadering voorstander is van het voorstel.
Benny Mazur zegt dat Diederik Nys werd aangeworven om de jeugdcompetitie en BF Jeugdsport tot
zijn takenpakket te nemen. Afgelopen jaar kon men niet de controle doen op de
licentievoorwaarden. Men was vrij tolerant op de controle van de kwalificatievoorwaarden.
Diederik zal vanaf heden de controle uitvoeren van de ingediende jeugdlicentiedossiers.
Hij deed reeds een controle van het huidige seizoen waarbij vastgesteld werd dat 90% niet voldeed
aan de voorwaarden. Vanaf seizoen ’18-’19 zal een gestructureerde controle gevoerd worden.
Door dit voorstel wil men dan ook nog de functie van TVJO uitbreiden? Dit is quasi onmogelijk.
Het is dan ook de opzet om de papieren TVJO’s uit de dossiers te halen. Dit in het belang van de club
en het kind.
Marc Ronse vraagt na te denken om een TVJO te erkennen die nergens aan de slag is maar zich enkel
zal toeleggen op de jeugd.
Paul Brams zal initiatief nemen om dit terug te laten agenderen.
8.
Voorstel wijziging art.B221 - Kosten van de leden van de bondsinstanties
Ingevolge praktische aangelegenheden, via mail meegedeeld door de financieel directeur KBVB, zou
dit niet meer voor het huidige kalenderjaar toegepast kunnen worden. Mogelijk vanaf ’19-‘20.
Wordt uitgesteld.
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9.

Stand van zaken omtrent de beslissing van het UC in zitting van 29 maart 2018 inzake de
bevestiging van de bondsvoorzitter in zijn functie voor het seizoen 2018-2019.
Op de vergadering van de VSC d.d. 4 april, werd beslist een Bijzondere Algemene Vergadering samen
te roepen. Omwille van praktische redenen is dit echter niet mogelijk. Via mail werd een rondvraag
gehouden aan de verantwoordelijken om akkoord te kunnen gaan met een interpellatie.
Daaruit blijkt dat men unaniem akkoord is met een interpellatie tijdens de Algemene Vergadering
KBVB.
Intussen werd beslist door de Raad van Bestuur Voetbal Vlaanderen, een raadsman onder de arm te
nemen. Een modelbrief voor interpellatie en een memorie van toelichting werd intussen opgesteld.
Deze wordt verplicht bijgevoegd bij het verzoek tot interpellatie.
De entiteiten werden gevraagd de clubgegevens mee te delen (1 club per entiteit) om de
interpellatie in te dienen. Om in regel te zijn wat betreft de termijn, dient de interpellatie tien dagen
vooraf ingediend worden per aangetekend schrijven. Entiteiten die nog geen club hebben
afgevaardigd dienen dit zo snel mogelijk te doen via de secretaris van de VSC. De verantwoordelijken
worden steeds in cc gezet wanneer de club de nodige documenten krijgt om mee op te volgen.
Romain Appeltans vraagt of er nog bijkomende acties worden genomen inzake?
Gilbert Timmermans zegt dat de nodige procedure wordt uitgeput binnen het reglement van Voetbal
Vlaanderen. Na de Algemene Vergadering zal verder bekeken worden wat de volgende stappen
kunnen zijn.
-----Een ander thema wat Johny Vanspauwen aankaart is de uithaal van de heer Verhaeghe na afloop van
de wedstrijd Brugge-Anderlecht van zondag 6 mei 2018. De heer Verhaeghe sprak na het eindsignaal
de pers toe, waarin hij in zijn discours zwaar uithaalde naar de arbitrage.
De leden van de Vlaamse Studiecommissie zijn op zijn minst verbaasd dat een lid van het Uitvoerend
Comité dergelijke uitspraken en insinuaties in de media gooit.
Johny Vanspauwen zegt dat een tekst klaar is om misschien ook een perscommuniqué te
verspreiden.
Hij vraagt de entiteiten naar de mening:
-Antwerpen zegt dat nu een perscommuniqué versturen te laat is. Bijkomend staat men juridisch niet
sterk gezien het gaat om een insinuatie.
-West-Vlaanderen en Vlaams-Brabant nemen afstand van de uitspraken van de heer Verhaeghe.
-Oost-Vlaanderen zegt dat er bepaalde items (ook in het verleden) met de mantel der liefde bedekt
worden.
- Limburg vraagt naar de middelen binnen de bond om hiertegen in te gaan? Is een procedure
mogelijk binnen de bondsmogelijkheden? Waarom komt er vanuit het Referee Departement geen
gevolg?
-Vanuit het Referee Departement wordt meegedeeld dat een officiële mail verstuurd werd. Verder
wordt hier niet op ingegaan.
-Vanuit de recreatieve entiteit wordt gemeld dat hij insinueert dat de bond corrupt is. Dat is veel
erger dan kritiek op de arbitrage. Ook alle andere genomen acties door de federatie worden door
dergelijk interview van de kaart geveegd. (Acties omtrent Fair-Play/Say no to racism/...)
-Het Futsal geeft aan dat de heer Verhaeghe op de vingers getikt mag worden.
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-Ook vanuit het Vrouwenvoetbal geeft men aan dat een signaal gegeven mag worden.
-De VACHA zegt verlegen te zijn in zijn plaats. De heer Verhaeghe is onwaardig ondervoorzitter van
de KBVB te zijn. Misschien is het een optie de Pro League te interpelleren dat niet enkel trainers
bestraft worden maar ook bestuurders?
Benny Mazur geeft aan dat Voetbal Vlaanderen, net zoals de KBVB, werkt aan de oprichting van een
Ethische Commissie en een Ethische Code in het kader van grensoverschrijdend gedrag.
Supplementair komt mogelijk een soort van code voor bestuurders of voor personen die een rol
uitoefenen om ook deze tot de orde te roepen. Om niet in botsing te komen met de Ethische
Commissie zal de KBVB een ‘Integriteitscommissie’ benoemen.
In de code zal zeker vermeld staan dat, ingeval van belangenconflicten, je nooit voordeel voor jezelf
kan beogen. De recente uitspraken van de heer Verhaeghe lijken in dit opzicht onderwerp voor een
debat in de integriteitscommissie.
Johny Vanspauwen stelt een tussenoplossing voor in de vorm van een nota die voorgelegd kan
worden aan de Raad van Bestuur Voetbal Vlaanderen, voor verder gevolg. Hij formuleert een
voorstel. De VSC stemt hiermee in.
10.
Mededelingen Raad van Bestuur Voetbal Vlaanderen.
Volgende punten werden besproken op de zitting van 24 april 2018 - toelichting Gilbert
Timmermans:
-De oprichting van een Ethische Commissie.
-Een rapport werd ontvangen vanwege Sport Vlaanderen omtrent ‘Goed bestuur’. Er zal aandacht
gegeven worden aan de werkpunten om de score te verbeteren.
-De brochure omtrent GDPR is naar alle clubs gestuurd.
-Aanstelling jurist Geschillencommissie Amateurvoetbal Voetbal Vlaanderen. Guy Craybex was enige
kandidaat en werd benoemd.
-Ontslag voorzitter regionaal bureau arbitrage Brabant–Voetbal Vlaanderen. Georges Pollet zal zijn
mandaat beëindigen op 30 juni. Hij wordt opgevolgd door Luc Rems.
-Fusie Voetbal Vlaanderen + nieuws vanwege de toetredende federaties.
-De discussie werd gevoerd omtrent de integratie U21, die ook in de VSC werd gevoerd.
-De gesprekken met minister Muyters, die sinds augustus lopende zijn, zijn nog niet veel vorderingen
te melden. (Vb: Wedstrijden en uren op zondagmiddag)
-De samenstelling Competitions Departement Voetbal Vlaanderen wordt meegedeeld.
-Verzoek vanwege Willy Brockmans aan Voetbal Vlaanderen – verlenging van zijn mandaat.
Gilbert leest de genomen beslissing voor waaruit geconcludeerd wordt; “dat er niet kan afgeweken
worden van een regel die éénduidig en niet voor interpretatie vatbaar is. Men besluit dan ook om
geen gevolg te geven aan uw vraag”.
-Verzoek KFC Merelbeke aan Voetbal Vlaanderen – afwijking terrein. Oplossing gevonden, met name
dat ze in De Pinte gaan spelen.
-Zittingen Sportcomité en Beroepscomité Voetbal Vlaanderen (dag en uur van zittingen). Nog geen
uitsluitsel dienaangaande.
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11.
Inbreng vanwege de entiteiten.
De Raad van Bestuur Voetbal Vlaanderen maakte voor de VSC een budget vrij voor het organiseren
van een lunch, waarop de leden van de VSC en Raad van Bestuur uitgenodigd zijn.
Omwille van de organisatie van de lunch heden, vraagt Johny Vanspauwen het punt varia te
verschuiven naar de volgende vergadering, 7 juni.

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

Ben Doumen
Secretaris
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