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Welkom
Johny Vanspauwen opent de zitting. Hij verwelkomt Jan Brouwers, vertegenwoordiger van de entiteit
West-Vlaanderen. Deze vervangt Romain Saelens die wegens gezondheidsredenen ontslag nam
binnen de VSC. Zie ook punt 2- briefwisseling.
De VSC langs haar kant, bedankt Romain Saelens voor zijn jarenlange inzet binnen de VSC. Een
dankkaart wordt overgemaakt aan Romain Saelens, getekend door alle leden van de VSC
1.
Goedkeuring verslag VSC 09 03 2019
Geen bemerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd.
2.

Briefwisseling

- Mail van Gilbert Timmermans 10 maart 2019 waarbij hij de Secretaris-generaal vraagt om, het punt
omtrent het op de VSC goedgekeurde punt ‘zittingsvergoeding’ te verhogen, te agenderen op de
zitting van de RVB. Hierbij wordt verwezen naar:
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 Raad van Bestuur, hierbij
verwijzende naar Art. V226.1.
Hij vraagt dan ook dat de Raad van Bestuur haar verantwoordelijkheid neemt en beslist om deze
vraag al dan niet door te sturen naar de NRC.
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-Aansluitend op bovenvermelde vraag van Gilbert, bezorgt Johny Vanspauwen in een mail van
13 maart aan de Secretaris-generaal, de bijlage zoals geagendeerd op de VSC. Met als doel de
informatie zo volledig mogelijk te verstrekken aan de leden van de Raad van Bestuur.
-Mail van Romain Saelens waarin hij laat weten dat hij, omwille van gezondheidsredenen, ontslag
neemt als lid van de VSC en de Algemene Vergadering. Vanuit entiteit West-Vlaanderen zal een
vervanger voor Romain aangeduid worden.
Hij wenst de leden van de VSC te bedanken voor de jarenlange vlotte samenwerking en wederzijds
begrip in de VSC. Hij is ervan overtuigd dat de VSC de rechten van de amateurclubs zal blijven
steunen en verdedigen.
-Jan Brouwers laat via mail weten dat de Liga Amateurvoetbal West-Vlaanderen hem heeft
aangeduid als secretaris-G.C. in hun vergadering, alsook als afgevaardigde voor West-Vlaanderen in
de VSC.
3.

Agenda NRC van 15 04 2019: standpunten Voetbal Vlaanderen

1. Verslag en gestemde teksten van de zitting van 11.03.2018
Wim Fonteyn verwijst naar de samenhang in art.V1568.2 en art.V1559. In die zin vraagt hij
verduidelijking.
De VSC vraagt, gezien de goedgekeurde teksten in art.V1559, artikel V1568.2 te schrappen.
Johny Vanspauwen vraagt de Provinciale Comités dit op te nemen in hun modaliteiten.
De VSC is akkoord.
2. Briefwisseling
Wordt maandag afgewacht op de NRC.
3. Interpretaties Uitvoerend Comité en beslissingen algemene vergadering vzw KBVB
Deze worden verder in deze zitting besproken.
4. (18-39) Wedstrijdblad
Art.F1411.61 dient parallel aangepast te worden zegt Gilbert Timmermans.
Marnix Roelands geeft aan niet akkoord te zijn gezien de thuisploeg het wedstrijdblad niet kan
versturen als de bezoekende ploeg het blad niet heeft ingevuld. De namen van de tegenpartij zelf
ingeven kan en mag niet de bedoeling zijn om het toch te kunnen versturen. Hij vraagt naar de
mogelijkheid om digitaal te voorzien: afsluiten forceren met bijkomende optie waarbij gemeld wordt
dat tegenpartij het blad niet heeft ingevuld? IT-matig te bekijken? De club krijgt immers een boete als
het blad niet verstuurd wordt.
Benny Mazur vergelijkt de procedure voor vriendschappelijke wedstrijden met competitieve
wedstrijden. Het secretariaat komt vandaag bij het niet doorzenden van wedstrijdbladen in de
digitale procedure tussen, waardoor de boete wordt toepast. Onduidelijkheid bestaat omwille van
wie van beide clubs de verantwoordelijkheid draagt.
Er zit, qua digitalisering, zoveel in de pijplijn dat dit probleem mogelijk niet meteen kan opgelost
worden, zegt Benny.
2

Vlaamse Studiecommissie (VSC)
Zaterdag 13 april 2019 - 10.00 uur – Houba de Strooperlaan 145, 1020 Brussel

In art.B1411 vraagt de VSC ter verduidelijking volgende aanpassing: “…. een boete van 4.00€ tot
10.00€ opgelegd aan de in gebreke blijvende club, tenzij het wedstrijdblad…”
De VSC is akkoord mits de gemaakte bemerkingen.
5. (18-42) Behandeling van rechtstreekse uitsluitingen in het amateurvoetbal
Gilbert Timmermans zegt dat in art.V1777.3 een aanpassing dient te gebeuren gezien de
tegenstrijdigheid met art.V1777.1.
Vandaar wordt in art.V1777.3 volgende geschrapt: ‘vanaf 14.00 uur’
In art.V1779.3 vraagt Bart Timmermans ter verduidelijking om een vast moment te bepalen voor het
verzenden.
Vandaar wordt in art.V1779.3 aangepast: ‘…op straffe van verval, uiterlijk de maandag om 12u00 na
het verzenden van de minnelijke schikking ….’
Aansluitend wordt een tekstuele aanpassing in art.V1779.3 gevraagd. De dt-fout dient aangepast te
worden in ‘wordt aanvaardt’
Jorg Keldermans bemerkt dat vorige keer de opmerking werd gemaakt om de titels te wijzigen in:
‘…alle officiële wedstrijden…’ Gilbert Timmermans geeft aan dat dit nog aangepast moet worden in
B1702.3, hoofdstuk 10 Bijzondere procedure alsook in boek V hoofdstuk 10.
De VSC is akkoord mits de gemaakte bemerkingen.
6. (18-47) Toekenning vrijkomende plaatsen
De VSC is akkoord.
7. (18-57) Wisselspelers
Jan Van Onsem vraagt te schrappen – het laatste stukje zin - in art.V1222, P1222 en spelregels 2.2.1:
‘…Voor zover de scheidsrechter hierover wordt ingelicht…’
Marnix Roelands zegt dat bij de jeugd verplichte wissels zijn. Worden dat dan ook doorlopende
wissels?
Volgens Benny Mazur werd de opmerking vorige keer gemaakt en zou er een aangepaste tekst
komen? Hij geeft aan dat het voorstel van de ACFF komt. Zij maken geen gebruik van verplichte
wissels. Derhalve dient de V-tekst anders te zijn.
In die optiek vraagt de VSC ter verduidelijking in art.V1222 en P1222 en spelregels 2.2.1:
‘In wedstrijden van seniores, en mits de scheidsrechter voor de wedstrijd wordt ingelicht, ….’
(schrappen: ‘zonder af te wijken van de door de spelregels bepaalde grenzen’)
De VSC is akkoord mits de gemaakte bemerking.
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8. (18-63) Deelname van een talententeam aan de vrouwenkampioenschappen
Betty Van Proeyen deelt mee dat 20 clubs geïnformeerd werden hierover. Het betreft alle clubs van
de Super League, alsmede alle clubs van 1ste nationale en de 4 topclubs van 2de nationale. Zij laat
weten dat al deze clubs tegen het voorstel zijn.
Johny Vanspauwen vraagt of er een ondertekend document is waarin staat dat deze clubs tegen het
voorstel zijn?
Betty reageert door te zeggen dat ze over alle mails beschikt van deze clubs waarin staat dat ze tegen
het voorstel zijn.
VACHA kan zich hier moeilijk in mengen. Zij kunnen zich vinden in beide standpunten, maar kunnen
moeilijk hiervoor een uitspraak doen.
Johny Vanspauwen deelt mee dat dit project gesteund wordt door Sport Vlaanderen, waar een
subsidiëring voor voorzien is van ongeveer 180.000€.
Bob Browaeys verduidelijkt dat er voor Voetbal Vlaanderen een aantal kosten aan zijn verbonden
maar die gedekt worden door de subsidiëring. Hij zegt dat men de subsidiëring ruimer dient te zien,
nl.: 190.000€ voor de Red Flames en 180.000€ voor het masterplan meisjesvoetbal.
Johny Vanspauwen vraagt aansluitend de mening van de andere betrokken entiteiten:
Antwerpen deelt dezelfde mening als de VACHA. Limburg is tegen het voorstel, Vlaams-Brabant is
akkoord, West-Vlaanderen volgt de mening van het vrouwenvoetbal en Oost-Vlaanderen wenst zich
te onthouden.
Marc Ronse, ook vertegenwoordiger van het vrouwenvoetbal, zegt dat hij er oorspronkelijk sceptisch
tegenover stond, maar vindt dat het voorstel, na overleg met een aantal mensen, een kans moet
krijgen. De opleiding van meisjes kan toch niet zomaar op een gegeven moment worden stopgezet of
qua intensiteit worden teruggeschroefd. Sommige clubs gaven aan dat ze de meisjes na hun
humaniora en topsportopleiding niet meer zouden kunnen laten instromen, omdat ze vaak naar een
buitenlandse club gaan. Dit is evenwel niet het geval, daar deze meisjes tussen 18 en 22 jaar hun
voetbal koppelen aan hogere studies, waardoor ze wel beschikbaar zijn voor onze clubs, zegt Marc.
Zij hebben dan twee jaar extra training gekregen in de topsportschool, wat hun niveau opkrikt. Dit is
juist een meerwaarde voor de clubs. Deze meisjes zullen zich in de competitie van 1ste nationale ook
moeten bewijzen tegen oudere meisjes wat op termijn ook het sportieve niveau zal opkrikken. Het
project verdient zeker een kans, ook gezien de subsidiëring en de vrouwenvoetbaldoelstellingen op
lange termijn, zegt Marc.
Betty Van Proeyen reageert door enerzijds te zeggen dat de huidige Red Flames die opleiding hebben
gehad (overdag topsport en ‘s avonds trainen) waarbij ze veel ervaring opdeden van andere
speelsters. Dat valt nu weg.
Anderzijds zijn we bezig met een competitie. Hier dient gestreden te worden met gelijke wapens.
Hier wordt niet met gelijke wapens gestreden gezien de ploeg van het talententeam veel meer
voordelen heeft dan andere clubs.
Bijkomend maakt ze de bedenking dat als dit voorgesteld zou worden in het herenvoetbal, de hele
voetbalbond op stelten stond. Tot slot geeft ze aan dat dit oneerlijke concurrentie is.
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Johny Vanspauwen bemerkt in deze twee zaken: ten eerste geeft hij aan dat Betty een punt heeft dat
als dit in het herenvoetbal geïntroduceerd zou worden, het huis te klein zou zijn. Ten tweede
bemerkt hij binnen entiteit vrouwenvoetbal tegenstrijdigheid.
Benny Mazur geeft mee niet te willen ingaan op de sporttechnische aspecten. Dat wordt door Bob
Browaeys uitgelegd. Hij wil het hebben over het beleidsmatige en denkt niet dat het huis te klein zou
zijn bij het herenvoetbal, om de goede reden dat het voorstel er bij de heren nooit zo zou komen. De
jongensopleiding van de eliteclubs in het herenvoetbal is in die aard ontwikkeld dat een dergelijke
invulling aldaar geen ambitie is. Hij wenst niet in detail te gaan omdat het telkens foute reacties
veroorzaakt, maar kort samengevat is de opleiding van de jeugdspelers aldaar veel verder ontwikkeld
dan deze bij dezelfde clubs, qua meisjesvoetbal.
Hij wenst wel de vraag te stellen, via de voorzitter, aan Betty hoe de bevraging aan de clubs is
gebeurd? Hij stelt zich de vraag of het vrouwenvoetbal zou hebben geoordeeld over het juiste
dossier in die bevraging? Ging dat via een enquête? Via een Algemene Vergadering?
Er is ook vergaderd met de Liga Vrouwenvoetbal, de officieuze vertegenwoordiging van het
vrouwenvoetbal, die essentieel geïnteresseerd was om ook dit punt te bespreken.
Benny leest een mail voor van daags na die vergadering met de Liga Vrouwenvoetbal.
Wat men kan onthouden van deze mail:
-Na de constructieve bewerking van dit hopelijk slagend project zullen de meisjes in stijgende lijn
verder uitgroeien tot topsporttalenten.
-Deze uiteenzetting heeft voor alle aanwezige collega’s een volledig ander perspectief gebracht over
dit topsportproject
-Waar destijds iedereen afwachtend tegenover stond, is nu iedereen pro, mede door de
professionele omkadering en topkwaliteit van bondscoaches, veld- en keepertrainers.
Benny Mazur wijst er ook op dat Betty in haar laatste nota voor het eerst schrijft over de
vrouwenafdelingen van clubs, terwijl het gaat over de officiële clubs/vertegenwoordiging die
verantwoordelijk zijn. (Vb: KRC Genk -> niet RC Genk Ladies)
Men kan de KBVB niet verwijten dat de Super League - competitie niet uitgroeit omwille van het
talentenproject, gezien er al drie jaar gevraagd wordt om de competitie uit te breiden en dit niet lukt,
aldus Benny.
Tot slot stelt hij de vraag of mevrouw Van Proeyen eenzelfde bevraging heeft georganiseerd toen het
in de periode september-november 2018 ging over de toelating om alle profclubs in 2de of 1ste
nationale met een team te laten instappen of te laten stijgen? Enkel Westerlo en KV Mechelen
hebben van deze overgangsmaatregel gebruik gemaakt én zij hadden al vrouwenvoetbal.
Bob Browaeys benadrukt dat de speler/speelster op de eerste plaats dient te komen. Dit is een
project waarbij meisjes ontwikkelingskansen krijgen. Dit is ook ethiek wat in de missie en visie van
Voetbal Vlaanderen staat.
Vanaf 2021-2022 kunnen jaarlijks 8 à 12 talentvolle Vlaamse meisjes op Super League niveau aan de
slag wat de Super League clubs ten goede zal komen. Op lange termijn zijn de Super League clubs
dus de winnaar daarvan.
Er is overleg geweest met mensen uit het management en mensen die deel uitmaken van Super
League clubs die dit project genegen zijn. Het hangt ervan af hoe je dit project brengt en bevraagt
aan de clubs, zegt Bob. De analyse die hier gemaakt werd door Betty is volgens Bob niet de juiste en
gebeurde zeker niet op de juiste manier.
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De omkadering van de topsportschool Leuven is van het niveau van elite jeugdvoetbal van de
jongens. Deze omkadering vindt hij nog niet terug in de vrouwenafdelingen van de Super League
clubs. De winnaars in deze zijn op lange termijn; de meisjes, de Super League clubs en de federatie,
besluit Bob.
Betty Van Proeyen stelt de vraag of de voorgelezen mail van de voorzitter van de Liga
Vrouwenvoetbal komt? Benny Mazur zegt dat dit niet het geval is.
De Liga Vrouwenvoetbal besliste in een bestuursvergadering een schrijven te doen naar alle clubs. Na
de vergadering zijn enkele mensen samengekomen om te melden dat dat niet gedaan wordt. Dat zijn
geen praktijken, haalt Betty aan.
De opleiding in de Super League clubs is ook heel goed en wat betreft het aantal meisjes zijn dit
gemiddeld slechts 4 meisjes per provincie, per jaar zegt Betty.
Betreft de subsidie werd twee of drie jaar geleden de mogelijkheid hiervoor opengesteld. De clubs
zijn hier niet over geïnformeerd. De clubs worden pas ingelicht op het moment dat alles klaar is. De
subsidie had ook op een andere manier kunnen gebruikt worden, stelt Betty.
Johny Vanspauwen geeft aan dat het punt omtrent de subsidies beleidsbeslissingen zijn. Dit is in deze
geen punt om over te debatteren.
Johny Vanspauwen stelt de vraag of men de opleiding voor meisjes, dat haar nut intussen heeft
bewezen, wil doen stoppen? Mogelijk kan de VSC het project een kans geven voor twee seizoenen?
Gilbert Timmermans geeft aan dat de ACFF en de Pro League hier ook over dienen te beslissen, maar
het zou bijzonder jammer zijn als Voetbal Vlaanderen dit niet zou goedkeuren.
Benny Mazur zegt dat Betty nog vanuit het verleden een soort van machtiging heeft om het Vlaamse
vrouwenvoetbal te vertegenwoordigen. Destijds kreeg ze die rol als verantwoordelijke van Zonhoven,
later van Ladies Genk, maar vandaag komt ze tussen als vertegenwoordigster van een club van de
Pro League en die hebben een ander forum. Het kan niet zijn dat ze de stemming in de NRC langs
twee wegen probeert te beïnvloeden. Op termijn dient dit bekeken te worden.
Johny Vanspauwen vraagt de VSC de goedkeuring voor twee jaar:
De entiteiten zijn akkoord, uitgezonderd West-Vlaanderen. Het vrouwenvoetbal onthoudt zich.
Gezien de meerderheid van stemmen wordt het goedgekeurd voor twee jaar.
Er dienen wel nog volgens aanpassingen te gebeuren in:
art.V1584.5:
‘…Hiertoe hebben Voetbal Vlaanderen en ACFF de mogelijkheid om tot 30 april (ipv 31 maart)
voorafgaand aan de start van de competitie in te schrijven.’
art.V1584.6:
De thuiswedstrijden van de talententeams kunnen worden vastgesteld van donderdag tot zondag.
(ipv op donderdagavond, vrijdagavond of op zaterdag).
De VSC is akkoord met gemaakte bemerkingen.
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9. (18-64) Beschikbaarheid van de terreinen
Niet voor Voetbal Vlaanderen, enkel voor de ACFF.
10. (18-65) Hindernissen op of rond het speelveld
De VSC is akkoord.
11. (18-66) Wedstrijdblad
De VSC is akkoord.
12. (18-67) Rangschikking - Eindrangschikking - Rangschikking periodekampioenschappen
De VSC is akkoord.
13. (18-68) Desaffectatie door de club – individuele bondsbijdragen
Jan Van Onsem legt de reden van toevoeging uit. Wanneer een speler in de maand augustus
gedesaffecteerd wordt door zijn club, mag hij volgens dit voorstel niet in de eerste ploeg spelen.
Als een speler in augustus een transfer krijgt mag hij wel spelen in de eerste ploeg.
In die optiek werd dit ter verduidelijking toegevoegd via het departement reglement ondanks het
door de VSC goedgekeurd punt in de vorige zitting.
Gilbert Timmermans zegt dat het Futsal een tekst heeft doorgestuurd. Dit zal maandag op de NRC
meegedeeld worden.
Bij ‘goedkeuring vereist van’ staat nog VFV. Dit dient aangepast te worden in ‘Voetbal Vlaanderen’
zegt Johny Vanspauwen.
De VSC is akkoord.
14. (18-69) Bondsonderscheidingen, kentekens en bondskaarten
Marnix Roelands vraagt wat er gebeurt bij een fusie? De VSC geeft aan dat de historiek van
betrokken “gerechtigd correspondent” opgevraagd kan worden.
In art. B156 vraagt Jorg Keldermans, gezien de eerder gemaakte bemerking in de VSC, dat in de linker
kolom dient te worden geschrapt: ‘en/of Gerechtigd Correspondent’
De VSC is akkoord.
15. (18-70) Provinciale comités Voetbal Vlaanderen
De VSC is akkoord.
16. (18-71) Forfait voor een bepaalde wedstrijd
De VSC is akkoord.
17. (18-72) Financiële Auditcommissie
Gilbert Timmermans licht toe.
Benny Mazur geeft aan dat in de eerste week van april Voetbal Vlaanderen, inzake Good Governance
gemeten werd door Sport Vlaanderen. Daar werd de bedenking gemaakt dat een bedrijfsrevisor niet
kan optreden als zijnde de auditor zoals de Good Governance gedachte van de overheid ze ziet.
Voetbal Vlaanderen heeft de schriftelijke aanbeveling om dit in de toekomst duidelijker te maken.
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Gilbert Timmermans stelt voor Andre Martens op te nemen bij de adviseurs van de RvB Voetbal
Vlaanderen om jaarlijks de boekhouding na te kijken voor Voetbal Vlaanderen.
De VSC is akkoord mits de gemaakte bemerkingen.
18. (18-73) Label ACFF
Niet van toepassing voor de VSC.
19. (18-74) Competitie van 3de klasse amateurs ACFF
Niet van toepassing voor de VSC.
20. (18-75) Normen voor de verlichting
Gilbert Timmermans zal de origineel gestemde tekst van vorig seizoen nakijken.
21. (18-76) Gemengde ploegen - 2 clubs op hetzelfde terrein – Bijzondere procedure voor het
profvoetbal
De VSC is akkoord.
22. (18-77) Futsal: dag van de schorsing
Entiteit Futsal vraagt uitstel.
23. (18-78) 2de en 3de nationale afdeling futsal
De VSC is akkoord.
24. (18-79) Samenwerkingsverband voor jeugdploegen ACFF
Niet van toepassing voor de VSC.
25. (18-80) Soorten wedstrijden en competities
Gilbert Timmermans verwijst naar samenhangende teksten in art.B1919.15, B1806.42 en P1661.1
Hier dienen zelfde wijzigingen te gebeuren.
In de grijze balk dient ‘categorie’ toegevoegd te worden, zegt Jan Van Onsem.
26. (18-81) Verdwijnen van de jeugdcompetitie van 1ste klasse amateurs
De VSC is akkoord.
27. (18-82) Nietigheid – verval
Maandag op de NRC wordt voorgesteld art.B1700 aan te passen in art.B1708.
In art.B1700.1 - laatste deelstreep - dient een tekstuele aanpassing te gebeuren:
-De exceptie van nietigheid wordt opgeworpen ‘alvoor’ of ‘alvorens’ enig ander middel.
Bart Timmermans deelt mee, namens Marc Van Craen, dat in art.B22.2 de doorstreepte tekst wel
moet blijven staan.
Gilbert Timmermans geeft aan dat dit wel degelijk geschrapt dient te worden.
De VSC is akkoord mits de gemaakte bemerkingen.
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28. (18-83) Beloftecompetitie van het profvoetbal
Niet van toepassing voor de VSC.
4.

(VV-18-10) Voorstel wijziging art.F522 - Ontslag tijdens de decretale periode (
van 1/4 tot 30/4) ● Eventuele heraansluiting ● Speelgerechtigdheid
De VSC is akkoord.
5.

(VV-18-12) Voorstel wijziging van artikels betreffende het recreatief voetbal:
B331 + V817 + V1022
De VSC is akkoord.
6.

(VV-18-13) Voorstel wijziging art.V451 – Verzoek tot toekenning van een jeugdlicentie
Voetbal Vlaanderen Interprovinciaal of provinciaal voetbal
De VSC is akkoord.
7.

(VV-18-14) Voorstel wijziging art.B1019 – Specifieke voorwaarden voor deelname aan
wedstrijden van vrouwenploegen
Jan Van Hout geeft aan dat dit voorstel een gelijkschakeling is met het herenvoetbal.
Betty Van Proeyen vraagt, gezien de problematiek van vrijdag- en zaterdagwedstrijden, een
toevoeging in art.B1019 (nieuw punt 39). Dit zou misbruik kunnen voorkomen.
39. Met vorige officiële kampioenschapswedstrijd wordt bedoeld een wedstrijd die ten minste 48 uur
voor de huidige wedstrijd is aangevangen.
Betty Van Proeyen wordt gevraagd een aangepaste tekst op te maken.
Het voorstel wordt uitgesteld.
8.
(VV-18-15) Voorstel wijziging art.V1588 - Meerdere vrouwenploegen van eenzelfde club
Wim Fonteyn licht toe.
De VSC is akkoord.
9.

(VV-18-16) Voorstel tot invoering van een licentie van amateurclub in de hogere regionale
afdelingen (3)- (04.04.2019)
Gilbert Timmermans licht toe wat binnen de werkgroep werd besproken.
Hij geeft aan dat in art.V479.213 dient toegevoegd te worden:
‘…een tussenbeslissing is pas ontvankelijk vanaf de betekening van de beslissing tot weigering of
toekenning van de licentie’.
Volgens Gilbert is dit een licentie light- met amper nieuwigheden- behalve een verankering van de
bestuurders in Vlaanderen.
Jorg Keldermans vreest toch het punt rond de jeugdwerking. Als men de verplichtingen gaat
opleggen om clubs in 2de amateur interprovinciaal jeugdvoetbal te doen spelen, gaat men niet alleen
die clubs in problemen brengen maar eveneens clubs uit lagere reeksen. Trainers zullen wel
gevonden om aan de voorwaarden te voldoen, spelers vinden zal een ander geval zijn, geeft Jorg aan.
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Bob Browaeys zegt een club tijd te geven om ook een beleid te voeren richting jeugd ipv dure spelers
aan te trekken. Het achterliggend idee is dat men denkt dat het onmogelijk is om jeugdspelers door
te laten stromen naar het eerste elftal als ze maar gewestelijk of provinciaal opgeleid zijn.
Johny Vanspauwen geeft aan dat het in voege gaat vanaf 2022-2023 met een overgangsjaar. Jorg
repliceert dat het probleem zich zal blijven voordoen. De spelers zullen toch van ergens moeten
komen.
Benny Mazur zegt het logisch te vinden dat de verplichting jeugdvoetbal erbij komt vanuit breder
standpunt. Sinds 2012 worden wij op geregelde momenten geconfronteerd met omschrijvingen dat
het in het amateurvoetbal niet zo fraai verloopt. Het is een constructieve manier om ervoor te
zorgen dat men jeugdspelers kansen dient te geven. Hij kaart de Panorama-uitzending aan van 2012,
waarin men schande sprak over wat zich op teveel plaatsen afspeelt in het amateurvoetbal. In 2017
heeft Sportmagazine een nieuwe analyse gemaakt. Dit heeft men een beetje kunnen kanaliseren.
Volgende week kan men in Sportmagazine een nieuwe aanval lezen waarbij men opnieuw met de
vinger wordt gewezen. Nu legt men de link naar het dossier Propere Handen. Het dossier zwart geld
komt ondanks onze inspanningen iedere keer terug boven. De Vlaamse Sportraad bereidt er een
advies over voor. We zijn er o.a. het systeem van de bedrijfsvoorheffing en de link naar de
amateurclubs gaan verduidelijken. We stellen vast dat 60% van onze clubs gebruik maken van een
sociaal secretariaat, van een officiële boekhouder en van de 80%-regel, waardoor ze gelden op een
correcte manier in de club aanwenden.
Bob Browaeys geeft aan dat bij een audit, de 8ste dimensie bij de doorlichting, de doorstroming naar
het eerste elftal is. Hierbij wordt vastgesteld dat een aantal clubs hun 3 sterren niet behalen omwille
van het ontbreken van de doorstroming jeugdspelers. Dit heeft te maken met continuïteit, stabiliteit
en visie, besluit Bob.
Johny Vanspauwen vraagt mogelijk uitstel gezien het de eerste keer is dat het geagendeerd wordt op
de agenda.
Gilbert Timmermans geeft aan dat als dit niet op de agenda van de NRC van mei staat , men dit
voorstel kan vergeten.
Andre Daems vraagt of men akkoord kan gaan met het volledige voorstel, maar voorlopig
uitgezonderd met art.V477.4 Dit wordt dan als optie behouden.
Johny Vanspauwen vraagt de mening van de entiteiten. Hij geeft de twee mogelijkheden mee:
Ofwel integraal goedkeuren ofwel art.V477.4 in optie houden.
Het merendeel van de entiteiten kiest ervoor het voorstel goed te keuren, behoudens art.V477.4
(JEUGDWERKING) wat in optie wordt gehouden.
Het voorstel wordt wel opnieuw geagendeerd volgende zitting.
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10.
Stand van zaken omtrent art.221 - Kosten van de leden van de bondsinstanties
Jan Van Onsem geeft duiding: De RvB wil dit uitstellen omwille van volgende argumentatie:
-Er dient bekeken te worden, samen met Tom Borgions, naar verschillende mogelijkheden om op
andere manieren geld te kunnen genereren. Maar op dat moment was nog niet geweten dat Tom
Borgions ontslag heeft genomen als penningmeester Voetbal Vlaanderen.
-Tweede argument van uitstel was de afwezigheid van Gilbert Timmermans op de RvB.
Hij geeft wel mee dat niemand tegen het voorstel was, maar wordt uitgesteld tot de volgende RvB.
11.
Mededelingen Raad van Bestuur Voetbal Vlaanderen
Volgende punten werden besproken op de zitting van 19 maart 2019 - toelichting Benny Mazur:
a/ Bestuur Voetbal Vlaanderen:
Acht bestuurders van de RvB zijn uittredend en herkiesbaar (er wordt gewacht op een bevestiging
vanuit Digital Office om de eventuele verkiezingen digitaal te kunnen uitrollen voor de entiteiten
waar dit nodig is).
Inzake samenstelling Algemene Vergadering (in de statuten is voorzien dat de effectieve leden
tweejaarlijks kunnen wijzigen) hebben de entiteiten een schrijven ontvangen om hun
vertegenwoordigers concreet in te vullen.
De RvB werkt aan een zelfevaluatie, aan een evaluatie van de Secretaris-generaal door de RVB en
acht het noodzakelijk de nog ontbrekende integriteitsverbintenissen zo snel mogelijk te ontvangen.
Dit zijn evenveel aandachtspunten in het kader van Good Governance.
Ook de voorzitters van verschillende Provinciale Bureaus Arbitrage worden binnenkort benoemd.
b/ Rapportering 2018 aan Sport Vlaanderen werd ingediend op 1 april 2019.
c/ Sporttechnisch overzicht door Bob Browaeys met aandacht voor Yellow Flames 3.0, project
clubondersteuning 2.0
d/ Agendapunten dagelijks bestuur:
Het ontslag van Tom Borgions als penningmeester Voetbal Vlaanderen werd ontvangen.
De evenwichtsoefening integriteitscommissie KBVB-Ethische commissie Voetbal Vlaanderen, de
toekomstige samenwerking KBVB-Voetbal Vlaanderen en de Licentie in amateurvoetbal D2-D3 staat
op de agenda.
e/ Nieuws uit de KBVB – impact van Voetbal Vlaanderen op KBVB en vice versa.
f/ Beslissing VSC mbt zittingsvergoeding.
12.
Inbreng vanwege de entiteiten
- Gilbert Timmermans vraagt naar de stand van zaken omtrent de werkgroep ‘Provinciale Algemene
Vergadering’.
Marnix Roelands geeft aan dat deze werkgroep momenteel on-hold staat.
-Gilbert Timmermans licht het voorstel van de KBVB toe wat nu op tafel ligt:
De ingewikkelde structuur van Feitelijke Vereniging en VZW wordt teruggebracht naar één VZW, met
een RVB van 10 personen en een Algemene Vergadering van 71 personen (6 onafhankelijken, 22 Pro
League, 25 Voetbal Vlaanderen en 18 ACFF). Dit staat nu in de steigers, geeft Gilbert aan.
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Johny Vanspauwen verwijst naar de brief ‘KBVB kiest voor een heldere structuur’ die de clubs via EKickoff hebben ontvangen. Deze brief is volgens Johny niet echt verhelderend. Wat hem dan ook
tegen de borst stuit is de ondertekening van de brief als CEO van de KBVB. De functie van Benny
Mazur is juist weergegeven, maar binnen de KBVB is er geen CEO, maar wél een Secretaris-generaal.
Verder geen bemerkingen.

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

Johny Vanspauwen
Voorzitter

Ben Doumen
Secretaris
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