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Aanwezig: 
Voorzitter:                   Johny Vanspauwen 
VACHA 1ste klasse amat.:   André Daems 
VACHA 2de klasse amat.:  Jorg Keldermans 
VACHA 3de klasse amat.:  Luc Verdonck 
Antwerpen:     Walter Troonbeeckx 
Limburg:     Willy Brockmans, Romain Appeltans 
Oost-Vlaanderen:    Wim Fonteyn, Marnix Roelands 
Vlaams-Brabant:    Paul Brams 
West-Vlaanderen:    Romain Saelens, Luc Clarysse 
Vrouwenvoetbal:    Marc Ronse 
Futsal:      Jan Aerts 
 
Voorzitter VFV:      Gilbert Timmermans 
Secretaris-Generaal van de VFV:    Benny Mazur 
Secretaris van de VSC:      Ben Doumen 
Vertegenwoordiging van de Refs:   Marcel Van Elshocht 
Afgevaardigde van de Raad van Bestuur VFV:  Jan Van Onsem 
Waarnemers leden van de Raad van Bestuur VFV:  Karel Vanwesenbeeck, Willy Ozeel 
 
Verontschuldigd: 
Sporttechnisch coördinator VFV:   Bob Browaeys 
Vlaams-Brabant:       Willy Scheys 
Antwerpen:        Marc Van Craen 
Futsal:        Etienne D’Eer 
Vrouwenvoetbal:      Betty Van Proeyen 
 
Welkom 
Johny Vanspauwen opent de zitting en heet iedereen welkom.  
Dit seizoen start de competitie in een nieuwe format wat betreft de reeksen op nationaal niveau. 
Zoals vorig seizoen al meegedeeld zal, door de fusies, de federatie vanaf 1.1.2017 Voetbal 
Vlaanderen heten. De fusie zal ook vanaf 1.1.2017 invloed hebben op de samenstelling van RvB en 
VSC.  
Johny Vanspauwen deelt ter informatie mee dat er vorig seizoen 116 reglementswijzigingen werden 
goedgekeurd. Hij hoopt dat het aantal wijzigingen minder zal zijn in het huidig seizoen.  
 
Vervolgens wordt Jorg Keldermans voorgesteld. Hij is vertegenwoordiger van de VACHA 2de klasse 
amateurclubs. Vorig jaar zetelde hij al eens in vervanging voor 3de Nationale. 
Johny Vanspauwen stelt de delegatie vanuit de VACHA voor: 
Andre Daems, Jorg Keldermans en Luc Verdonck. Zij vertegenwoordigen respectievelijk de 1ste, , 2de 
en 3de klasse amateurclubs. Deze entiteit heeft 2 stemmen in de VSC. 
 
Hij vraagt de VSC of er, op vlak van samenstelling, wijzigingen zijn binnen de entiteiten?  
Er zijn voorlopig geen wijzigingen. Enkele entiteiten komen volgende week nog samen.  
Hierop stelt Johny Vanspauwen voor, gezien niet alle entiteiten al definitief beslist hebben over de 
samenstelling, om de verkiezing van ondervoorzitters VSC uit te stellen tot de volgende vergadering 
van de VSC.  
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Marcel van Elshocht krijgt het woord gezien er ook wijzigingen zijn binnen de Arbitrage. Voor het 
Departement Arbitrage VFV zal Kris Bellon en Marcel van Elshocht de lead nemen. Zij gaan de grote 
uitdaging aan om de Arbitrage in goede banen te leiden.   
 
1. Goedkeuring verslag vergadering 4 juni 2016. 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 
2. Briefwisseling. 
Op 2 september werd een schrijven ontvangen van Luc Verdonck waarin hij, als secretaris van de 
VACHA, volgende meedeelt: De afgevaardigden vanuit de VACHA in de VSC zijn,   
André Daems: 1ste klasse amateurs, Jorg Keldermans: 2de klasse amateurs en Luc Verdonck: 3de klasse 
amateurs 
 
3. Voordracht kandidaat Ondervoorzitter NSC. 
André Daems krijgt het woord. Hij stelt dat logischerwijs Johny Vanspauwen, als voorzitter van de 
VSC, als ondervoorzitter in de NSC wordt voorgedragen. Hij vraagt of de VSC daarmee kan 
instemmen?  
 
De VSC is unaniem akkoord.  
 
4. Agenda NSC van 12 september 2016: standpunten VFV  
 
1. Verkiezing van een voorzitter van de NSC 
Er zijn mogelijk geen nieuwe kandidaturen.   
De VSC accepteert dat huidig voorzitter, dhr. Godin, als voorzitter van de NSC aanblijft.  
 
2. Aanduiding van de ondervoorzitters van de NSC 
Zie voorafgaand punt 3.  
 
3. Stemmenverdeling voor het seizoen 2016/2017 
Walter Troonbeeckx zegt andere cijfers te hebben dan de cijfers voorgelegd aan het Uitvoerend 
Comité.  Vervolgens zegt hij dat zaalvoetbal is opgenomen, wat niet mag. Tevens moeten de U6 
verwijderd worden. De U9-U10-U11-U12 van nationale zijn niet opgenomen in de cijfers. 
Hij vraagt of er geen dubbele tellingen zijn gebeurd in de provincies?  
Bijgevolg vraagt hij dit punt terug te trekken van de agenda tot er duidelijkheid is.  
 
Johny Vanspauwen geeft mee dat vorig seizoen beslist werd dat de centrale administratie de cijfers 
zou verzamelen om onduidelijkheden uit te klaren. 
Gilbert Timmermans zegt dat bovenvermelde bemerkingen mogelijk terecht zijn. Thibault de Gendt 
zal dit nakijken.  
 
Johny Vanspauwen betreurt, op basis van de voorgelegde cijfers, dat er twee versies circuleren.  
Gilbert Timmermans zegt dat één versie een correctie is van de vorige, maar dat die versie echter 
niet tot in de VSC is geraakt.  
 
Bijgevolg wordt dit punt uitgesteld tot definitieve cijfers gekend zijn.   
 
Benny Mazur vraagt dit punt voorafgaand intern te bediscussiëren, gezien dit in de toekomst 
mogelijk een voorbeeld van niet zo’n goede ‘good governance’ is.  
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4. Verslag en gestemde teksten van de zitting van 06.06.2016 en 24.06.2016 
Er zijn geen bemerkingen vanuit de VSC.  
 
5. Briefwisseling 
Niet van toepassing in de VSC. 
 
6. Interpretaties Uitvoerend Comité en beslissingen algemene vergadering vzw KBVB 
Enkele interpretaties zullen verder in deze zitting behandeld worden.  
 
Betreffende de competitie 2de Nationale B in het vrouwenvoetbal werd de club RSC Anderlecht 
aanvullend toegevoegd, gezien ze volgens Gilbert Timmermans na het uitvoeren van de juridische 
procedure recht verkreeg om deel te nemen aan de eindronde, die intussen evenwel al afgehandeld 
was. Het Uitvoerend Comité nam daarop de beslissing RSC Anderlecht op te nemen in overtal in de 
betreffende competitie. Door het latere forfait van FC Turnhout kan deze competitie alsnog gespeeld 
worden met 14 in plaats van 15 ploegen. 
 
Willy Brockmans bemerkt dat, als de competitions manager twee weken had afgewacht, er geen 
probleem was dienaangaande.  
Ten tweede bemerkt hij dat, als een lid van het Sportcomité ook gaat optreden als woordvoerder en 
verdediger van de club, men hierin een stap te ver gaat.  
 
Benny Mazur geeft mee betreffende de deelname van RSC Anderlecht aan de eindronde voor 
promotie naar 2de Nationale vrouwenvoetbal, dat een ander team van deze club deelnam aan een 
dalerseindronde die ook kon resulteren in deelname aan eenzelfde competitie, hetgeen reglementair 
niet toegelaten is. De uitzonderlijke wijziging aan het reglement was nodig om de specifieke situatie 
van het wegvallen van de reeksen 3de Nationale op te vangen. 
   
Voor het huidig seizoen is deze situatie uitgeklaard en Gilbert Timmermans doet een oproep om 
geen competitiewijzigingen meer toe te staan in de loop van het seizoen.  
 
7. (16-01) 1ste provinciale afdeling 
Paul Brams geeft ter info mee dat er een werkgroep is opgestart in Brabant.  
 
De VSC is akkoord. 
 
8. (16-02) Gemeenschappelijke kosten 
De VSC is akkoord. 
 
9. (16-03) Nieuwe benaming van de Nationale Studiecommissie 
Marc Ronse stelt de vraag of de VSC ook niet van naam moet wijzigen conform de naamswijziging 
van de NSC in “Federale Reglementscommissie”? 
Een alternatief dat vanuit de VSC wordt voorgesteld is “Nationale Reglementscommissie” 
 
De VSC is akkoord met de benaming “Federale Reglementscommissie”. 
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10. (16-04) Officials 
Jan Van Onsem vraagt ter verduidelijking of dokter/verzorger ook als officiëlen worden beschouwd?  
De VSC verduidelijkt dat iedereen (uitgezonderd spelers) die op het wedstrijdblad staat, een 
‘ploegofficial’ is. Dus ook dokter en verzorger als ze vermeld staan op het wedstrijdblad.  
 
De VSC is akkoord.  
 
11. (16-05) Interprovinciale eindronde ACFF 
Niet van toepassing voor de VSC.  
 
12. (16-06) Organisatieprincipes Beker van België 
De VSC is akkoord. 
 
13. (16-07) Opleiding van de trainers 
De VSC is akkoord. 
 
14. (16-08) Wedstrijdbladen 
Vanuit de VACHA wordt gesteld dat er geen kaarten kunnen worden ingeboekt, meldt André Daems.  
Gilbert Timmermans verduidelijkt dat dit wel kan ingeboekt worden op de nieuwe bladen, ook de 
vermelding van de scheidsrechterkosten werden opgenomen.  
 
Walter Troonbeeckx vraagt of dit niet in excell kan opgestuurd worden, gezien niet iedereen beschikt 
over een PDF reader?  Bijkomend vraagt hij waarom niet alle bladen digitaal beschikbaar zijn?  
(Ook vriendschappelijke wedstrijden en tornooien)   
 
Jan Van Onsem zegt dat de IT-dienst andere prioriteiten dient te behandelen. De digitalisatie van alle 
bladen staat wel gepland in de toekomst.    
 
Wat betreft deel één van de vraag mbt de Exell-bestanden, zegt Jan dat dit gedaan is om geen 
wijzigingen aan te kunnen brengen. 
 
Benny Mazur zegt dat er visueel wel wat gaat wijzigen en dat er in samenspraak met de IT-dienst een 
versie komt met ‘beveiligde’ delen.  
Ook het blad van de tornooien zal terug ingevoerd worden naar het ouderwets systeem en dus in de 
vorm van een ‘aanwezigheidslijst’.  
 
De VSC is akkoord mits gemaakte bemerkingen. 
 
15. (16-09) Vaststelling van de behandeling voor de Geschillencommissie voor het Profvoetbal 
Niet van toepassing voor de VSC.  
 
16. (16-10) Wedstrijd met gesloten deuren 
De VSC is akkoord. 
 
17. (16-11) Reviewcommissie 
De VSC is akkoord. 
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18. (16-12) Pool van Specialisten 
Gilbert Timmermans geeft ter verduidelijking mee dat een specialist niet alleen een specialist kan 
vervangen bij afwezigheid, maar ook een ander lid met een andere specialisatie. 
 
De VSC is akkoord. 
 
19. (16-13) Provinciale comités 
De VSC is akkoord. 
 
20. (16-14) Termen “spelen”, “deelnemen”, “opstellen” 
Dit zou beter onder art.10 ‘definities’ ingeschreven worden, zegt Gilbert Timmermans. 
Ook zou er beter een verwijzing komen naar dat artikel in art.1010. 
Dit wordt maandag voorgelegd op de NSC.  
 
De VSC is akkoord. 
 
21. (16-15) Verlichting Beker van België 
Gilbert Timmermans verduidelijkt dat een club moet voldoen aan de vereisten op de dag van de 
loting. Indien een amateurclub niet aan deze voorwaarden voldoet, zal de wedstrijd plaatsvinden op 
het terrein van de club uit het profvoetbal.   
 
De VSC is akkoord. 
 
5. Toelichting nieuwe Statuten en Huishoudelijk Reglement van “Voetbal Vlaanderen” in het  
               kader van de Bijzondere Algemene Vergadering VFV te 4 oktober 2016. 
Johny Vanspauwen wijst er nogmaals op dat de Bijzondere Algemene Vergadering VFV van 4 oktober 
2016, doorgaat om 10.30 uur.  
 
Aanvullend vertelt Gilbert Timmermans, dat de Bijzondere Algemene Vergadering de Statuten dient 
te wijzigen. Hiervoor is 80% aanwezigheid vereist. De afwezigen kunnen desgevallend één volmacht 
meegeven aan een ander effectief lid.  
De voornaamste wijzigingen staan in art. 6 en in art. 10. Achteraan in de tabel van de meegeleverde 
bijlage aan de deze zitting, verduidelijkt Gilbert hoe men tot deze stemverhouding is gekomen.   
Ook het recreatieve voetbal en minivoetbal werden, als toetredende federaties, toegevoegd in de 
tabel. (samen ongeveer 10% van de stemmen) 
Gilbert Timmermans concludeert dat er slechts een kleine verschuiving is qua stemmenverdeling.  
Ook mede door de fusie komt er in de Raad van Bestuur één lid bij van elke toetredende federatie.  
 
Viviane Rubbens werd gevraagd de samenstelling van de effectieve leden van de entiteiten te 
verzamelen voor deze BAV van de VFV, geeft Benny Mazur mee. Hij verduidelijkt ook dat één 
volmacht kan gegeven worden aan een ander effectief lid.  
Luc Clarysse vraagt of er een formulier bestaat voor het geven van een volmacht?  
Dit modelformulier (volmacht) zal door de administratie opgemaakt worden. 
 
Betreft het Huishoudelijk Reglement dat ook is gewijzigd, geeft Gilbert Timmermans mee, dient ook 
de samenstelling/werking VSC aangepast te worden.   
Ook hier zullen de toetredende federaties hun stem hebben. Gilbert vraagt de mening van de 
entiteiten mbt de draagkracht van stemmen.  
Johny Vanspauwen vraagt de entiteiten hierover na te denken. Tegen de volgende vergadering wordt 
hierover feedback gegeven. 
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Benny Mazur bemerkt dat, door de fusie, dit een permanente evolutie zal zijn.  
De minivoetbalfederatie is een nieuwe entiteit, gezien het verschil met het futsal.  
Het recreatief voetbal zal meer een integratie zijn in het gekende voetbal. Wat nog besproken dient 
te worden is de organisatie van hun competities tav. de gekende competities. Zij organiseren immers 
provincie overschrijdende competities.  
 
Marnix Roelands vraagt iets te creëren qua dubbele aansluitingen gezien de fusie met andere 
federaties. 
 
Gilbert Timmermans zegt dat er mogelijk verschillende aansluitingsnummers zullen blijven bestaan, 
maar dat gestreefd wordt naar één vast nummer, nl. de herkenbaarheid van de persoon adv het 
Rijksregisternummer.  
 
Benny Mazur geeft ten slotte nog mee dat, mogelijk door vier verschillende aansluitingen er viermaal 
aansluitingsgeld dient betaald te worden, maar dat dat maar éénmaal gesubsidieerd wordt. Hij 
verwijst in deze naar de gelimiteerde subsidiering. 
 
6. Nieuws Raad van Bestuur VFV. 
Gilbert Timmermans deelt enkele mededelingen mee die besproken werden op de voorbije twee 
vergaderingen van 12 juli en 18 augustus 2016.  
 
Raad van Bestuur 12 juli 2016: 
-Er werd beslist de detachering van Jean Baptist Bultynck niet meer te verlengen. Hierdoor wordt de 
Arbitrage VFV in handen gegeven van Kris Bellon en Marcel van Elshocht die bijgestaan worden door 
twee deeltijdse (KBVB/VFV) administratieve medewerkers Arbitrage.  
-De oprichting van VACHA werd kort na de oprichting geconcretiseerd.  
-De schrapping door de Algemene Vergadering van club FC Turkse werd on-hold gezet, met de 
intentie de procedure te wijzigen om dit in de toekomst te vermijden.  
 
Raad van Bestuur 18 augustus 2016: 
-Na de Statutenwijzing werd de Raad van Bestuur aangepast. Jean Pierre Notelteirs 
vertegenwoordigt  clubs 1ste klasse amateurs vertegenwoordigen, Roger Vercarre de clubs van 2de 
klasse amateurs en Jozef Proost de clubs uit 3de klasse amateurs.  
Wat betreft de Pro League is er nog maar één mandaat ipv twee. Dit mandaat is voor Johan 
Timmermans.  
-De opleidingsvergoeding solidariteitsmechanisme wordt terug op tafel gelegd. Er is een voorstel wat 
bestaat binnen de profclubs, om dit uit te breiden naar de amateurclubs.  
-Enkele mandaten dienden nog ingevuld te worden: 
*In het Sportcomité KBVB werd nog één mandaat ingevuld door juriste Mevr. Evelyn Tahon.   
*In het Beroepscomité KBVB waren alle mandaten ingevuld.  
*In het Sportcomité VFV moesten drie mandaten ingevuld worden.  
     Voor West-Vlaanderen wordt dit dhr. Sintubin of dhr. Brouwers. Dit zal komende dinsdag   
     definitief ingevuld worden.  Voor de provincie Brabant (VFV) wordt dat dhr. Verhaegen.   
     Tot slot zal de Raad van Bestuur hiervoor nog één jurist aanduiden. Hier is maar één kandidaat  
     met name Marc Huygen.     
 * Voor het Beroepscomité VFV stelt de provincie Brabant (VFV) dhr. Devalkeneer aan en VACHA koos    
    voor Jean-Paul Mievis. 
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-De samenstelling van de Raad van Bestuur van de VACHA werd besproken: Jean Paul Mievis -
voorzitter-, Luc Verdonck -secretaris- en   Roger Vercarre - penningmeester. Kris Becqué en Jan 
Hannes zijn respectievelijk 1ste en 2de ondervoorzitter.  
 
7. Stand van zaken werkgroep ‘Eerste elftallen B’. 
Wim Fonteyn zegt dat een eerste bespreking plaatsvond in juni. Een aantal leden werden tot de 
werkgroep toegevoegd: Marc Van Craen, Marnix Roelands, Romain Saelens, Romain Appeltans en 
Paul Brams.  Vanuit de VFV wordt Bob Browaeys voorgedragen om toe te treden. 
In oktober zal de werkgroep verder vergaderen. 
 
Jan Van Onsem zegt dat de bewoording in het vorige verslag niet correct is weergegeven omtrent dit 
punt. 
In het verslag lijkt het alsof Jan Van Onsem dit als negatief formuleerde. Dit weerlegt hij door te 
zeggen dat Brabant er alles aan doet om dit gestemd te krijgen.  
 
Walter Troonbeeckx vraagt of nog een lid kan toegevoegd worden uit het vrouwenvoetbal?  
Mogelijk moet er specifiek nagedacht worden over de eindronden in het vrouwenvoetbal, stelt Karel 
Van Wesenbeeck.  
Wim Fonteyn zegt dat er tijdens de eerste vergadering een oplijsting zal gebeuren van mogelijke 
opties.  
Marc Ronse zegt dat er mogelijk geen reglementswijzigingen moeten gebeuren voor een eindronde 
die mogelijk niet wordt gespeeld.  
 
8. Inbreng vanwege de entiteiten…  
De VSC neemt nota van de in de pers verschenen berichten omtrent zwart geld in het voetbal.  
Dit wordt ook aangekaart op de volgende Raad van Bestuur van de VFV. 
Er zal overlegd worden over mogelijk te nemen stappen.  
 
Op vraag worden ook de links meegegeven naar: 

        het eindrapport van de studie van Prof. dr. Drieskens en dr. Arnout Geeraert, 

        de meest recente (nog niet definitief goedgekeurde!) versie van het uitvoeringsbesluit goed 
bestuur  

        enkele ondersteunende tools op de VSF-website (deze tools werden reeds op de VSF-
website geplaatst vóór er sprake was van een regelgeving rond goed bestuur. De tools zijn 
dus niet rechtstreeks gelinkt aan de indicatoren/het decreet, maar kunnen 
inspirerend/ondersteunend zijn).  

 
Tevens wordt ter informatie een bijlage meegestuurd die gebruikt werd tijdens de Raad van Bestuur 
van 13 september 2016. (Bijlage – harde en zachte indicatoren ‘Good Governance’) 
 
 
Verder geen inbreng. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bloso-kics.be/Sportfederaties/Documents/160615_Eindrapport_Goed_Bestuur_in_Vlaamse_sportfederaties.pdf
http://www.vlaamsesportfederatie.be/thema/sportbeleid/twee-hoofddecreten-binnen-het-vlaams-sportbeleid
http://www.vlaamsesportfederatie.be/thema/sportbeleid/twee-hoofddecreten-binnen-het-vlaams-sportbeleid
http://www.vlaamsesportfederatie.be/thema/management-van-de-sportfederatie/raad-van-bestuur
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Varia: 
* Project VFV/Dynamo: Bijscholingen clubondersteuning najaar 2016  
Johny Vanspauwen geeft mee dat in iedere provincie een bijscholing georganiseerd wordt ism. VFV 
en het Dynamo-project. Hij doet een warme oproep aan de leden en clubs om hieraan deel te 
nemen.  
 
* Project VFV/Dynamo: Begeleidingstraject “Vrijwilligersvriendelijke sportclub 2017”     
Ook voor dit project doet Johny Vanspauwen een warme oproep om als club hieraan deel te nemen. 
Hij geeft cijfers mee waaruit blijkt dat dit een zeer vruchtbaar traject is. Het traject is wel gelimiteerd 
qua aantal deelnemers.  
 
* Stand van zaken project clubondersteuning? 

De Raad van Bestuur VFV heeft fiat gegeven aan de provincie Limburg om een werkgroep op te 
richten met een aantal clubsecretarissen. Zij buigen zich over een aantal problemen.  
De resultaten van de werkgroep omvatten een drieluik:  
Er worden aanbevelingen gegeven rond E-Kickoff. Enkele zaken zijn reeds door IT gerealiseerd, 
andere zaken volgen nog ifv. prioriteiten. 
Een tweede resultaat omvat de aanpassingen rond de wedstrijdbladen. Werd eerder besproken in 
deze zitting onder punt 14. 
Ten derde bespreekt men de website en de clubs. 
De VSC wordt verder op de hoogte gehouden als het op de Raad van Bestuur besproken wordt.  
   
Benny Mazur geeft mee dat er een nieuwe website in de maak is met een andere insteek als het 
huidig format. Deze is operationeel vanaf 1.7.2017.   
 
Marc Ronse vraagt naar het nieuwe reglementenboek ‘16-‘17.  
Deze worden automatisch bezorgd als men lid is van een comité, geeft Gilbert Timmermans mee.  
 
Johny Vanspauwen deelt tot slot mee dat de volgende vergadering van 8 oktober misschien niet 
doorgaat.  Mogelijk is de eerstvolgende zitting in november. 
De VSC zal tijdig ingelicht worden of de vergadering van 8 oktober al dan niet doorgaat. 
 
 Hij bedankt iedereen voor zijn inbreng tijdens deze vergadering.  
 
      
 
Johny Vanspauwen                                                                      Ben Doumen      
    Voorzitter                                                                                     Secretaris  


