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Voorstel tot wijziging van art. B524 en B345 van het bondsreglement. 
 
Door de Provinciale Studiecommissie Oost-Vlaanderen voorgelegd aan de Vlaamse 
Studiecommissie.  

 
 
Motivatie:        
 
Voetballen is een sport dat voor iedereen op elke moment toegankelijk moet zijn en Voetbal 
Vlaanderen is zich daarvan bewust door in te zetten op voetballen van A tot Z. 
 
Maar de clubs ontdekken ook de keerzijde omdat de grotere instroom ook zorgt dat jeugdspelers 
jonger dan 16 jaar afhaken in de periode van juni tot en met augustus voorafgaand aan de 
competitiestart. 
 
Opvallend is dat na een aantal maanden proefstomen, kinderen toch stoppen met voetballen. 
Niet iedereen heeft de voetbalmicrobe in zich. Ook de 14- tot 16 jarigen, als men begint te 
voetballen bij de “grotere”, zorgt voor een uitstroom. Spelers vinden de stap naar het 
seniorenvoetbal te groot en binnen het voetbal is er tot nu geen passend alternatief. 
Waarschijnlijk zal voor deze leeftijdscategorie het recreatieve karakter van het voetbal een 
oplossing bieden. Plezier beleven binnen zo weinig mogelijk verplichtingen kan een stimulans 
zijn. 
 
Concreet stellen clubleiders vast dat er jaarlijks bij om het even welke club in België die een 
jeugdwerking heeft, minimaal 5 en maximaal tot 50 spelers (leden) niet meer komen opdagen, 
ondanks ze in de periode onmiddellijk na het beëindigen van de voorgaande competitie, toch de 
intentie hadden om het volgende seizoen te blijven voetballen. Clubs stellen dit jaarlijks 
weerkerend fenomeen vast onmiddellijk na de zomervakantie, nl. in de maand september, als de 
competitie van start gaat. 
 
Hierdoor staan alle betrokken clubs bij toepassing van artikel B524  punt 21, voor een voldongen 
feit en kunnen de club deze spelers slechts desaffecteren in de maand mei, in dit geval aan het 
eind van de competitie waaraan ze niet hebben deelgenomen. 
 
Deze spelers zullen op 31 maart, van het seizoen waaraan zij niet deelnemen, voorkomen op de 
lijst van toegewezen aangeslotenen waarvoor de club bij toepassing van artikel B345 punt 11, de 
individuele bondsbijdrage verschuldigd is. 
Deze spelers blijven dan ook, totaal onterecht en ondanks hun inactiviteit, op de lijsten staan 
totdat de club de mogelijkheid heeft om betrokken spelers te desaffecteren, in casu mei van het 
daaropvolgende jaar. 
Hierdoor blijft de club onderhevig aan de individuele bijdrage die voor de speler wordt 
aangerekend op basis van de inventarisatie op de daaropvolgende 31ste maart.” 
 
Door deze toepassing constateren de clubs dat ze bijna één jaar bondsbijdragen betalen voor 
leden die geen enkele dienst meer uitvoeren binnen  de betrokken club. 
 
Om dit ten onrechte aanrekenen van individuele bondsbijdrage te vermijden, zou de club de 
mogelijkheid moeten krijgen om deze spelers te desaffecteren in een periode/maand die de 
inventarisatie op 31 maart voorafgaat. Daarom stellen we voor om de maand oktober voor de 
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clubs open te stellen voor de desaffectatie zodat ze spelers jonger dan 16 jaar aan de bond 
kunnen betekenen. 
 
We vragen dan ook om aansluitend op de in te voeren periode oktober, nl. op 1 november, een 
tussentijdse inventaris te maken, waar dan rekening kan worden gehouden met de afgeschreven 
spelers (leden) in de maand oktober. 
 
Deze wijziging zal bij elke club een belangrijk financieel voordeel opleveren. Indien een club 
bijvoorbeeld 20 spelers heeft die afhaken bij aanvang van het seizoen, wat als een gemiddelde 
kan beschouwd worden bij onze doorsnee voetbalclub met een jeugdopleiding, zal deze club 
jaarlijks het onderstaande bedrag aan bondsbijdrage teveel betalen. 
 
Volgens artikel B345.11 basisbijdrage, kan men volgende berekening verduidelijken : 

- 10 spelers jonger dan 10 jaar à 3,50 € per speler     35,00 € 
- 10 spelers ouder dan 10 jaar en jonger dan 16 jaar aan 5,80 € per speler  58,00 € 

Volgens artikel B345.12 aanvullende bijdrage voor de verzekering, kan men volgende berekening 
verduidelijken : 

- 10 spelers jonger dan 10 jaar à 3,50 € per speler     35,00 € 
- 10 spelers ouder dan 10 jaar en jonger dan 16 jaar aan 5,00 € per speler  50,00 € 

 
Totaal   178,00 € 

 
Voornoemd bedrag van 178 € is voor een volledig seizoen. 
 
We moeten het bedrag van 178 € herleiden tot de periode van november tot juni van het lopende 
seizoen. We aanvaarden hiervoor dus 8 maanden of 8/10 van het gestelde bedrag. 
Het werkelijk teveel betaalde deel bedraagt dus : 178 € * 8/10   142,40 € 
 
Mogen we dan ook vragen om vermelde artikels te wijzigen zodat de clubs deze niet terecht 
aangerekende bondsbijdrage niet meer moeten betalen. 
 
 
Goedkeuring vereist van: 
Voetbal Vlaanderen, ACFF, Pro-League 
 
 
Inwerkingtreding: 
01.07.2018 
 
 
Voorgestelde tekst: 
 
Artikel B524 Desaffectatie door de club 
 
2. Procedure 
 
21. Een desaffectatie wordt , uitsluitend als algemene regel in de maand mei, via E-Kickoff, aan 
de bond betekend EN uitzonderlijk in de maand oktober voor spelers jonger dan 16 jaar op de 
dag van de desaffectatie. 
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Vervolgens is eveneens aan te passen : 
 
Artikel B345 De individuele bondsbijdrage 
 
Gelet op de goedgekeurde tekst in zitting van 15.01.2018 NRC onder punt (17-44) is 
onderstaande tekst aan te passen. Is van toepassing in het Bondsreglement vanaf 01.07.2018. 
 
1. Effectieve leden (clubs): 
… 
 
13. Deze bijdragen zijn verschuldigd voor elk tijdelijk gekwalificeerd of definitief toegewezen 
aangesloten lid op 31 maart van het lopende seizoen. 
 
Op 1 november zal een tussentijdse inventaris worden opgemaakt op basis van de 
desaffectatie in de maand oktober waar rekening zal worden gehouden met de 
gedesaffecteerde spelers onder B524.21. 
 
Een club die aanvaard wordt na 1 januari, dient pas vanaf de daaropvolgende 1 juli de bijdragen 
te betalen. 
 
14. De individuele bijdragen worden maandelijks van september tot en met juni geboekt op het 
debet van de rekening-courant van de club. 
 
Door de uitzondering qua desaffectatie in de maand oktober zal voor betrokken spelers vanaf 
de maand november geen individuele bijdrage meer geboekt worden op het debet van de 
rekening courant van de club. 
 
De maandelijkse stortingen gebeuren à rato van één tiende van het aantal toegewezen 
aangeslotenen op 1 juli die voorafgaat. Het slotsaldo wordt berekend op het aantal 
aangeslotenen op 31 maart van het lopende seizoen. 
 
…. 
 


