Vlaamse Studiecommissie (VSC) –
Toelichting MOVETEX

Zaterdag 09 november 2017 – 10.30 u. – Houba de Strooperlaan 145, 1020 Brussel

Aanwezig: (één afgevaardigde per entiteit werd uitgenodigd)
Voorzitter:
Johny Vanspauwen
Antwerpen:
Ferdinand Brems
Limburg:
Willy Brockmans
Oost-Vlaanderen:
Marnix Roelands, Wim Fonteyn (als 2de O.vz)
Vlaams-Brabant:
Paul Brams
West-Vlaanderen:
Romain Saelens
Vrouwenvoetbal:
Betty Van Proeyen
Ex-VMF en Ex-KBLVB:
geen vertegenwoordigers
Secretaris-Generaal:
Benny Mazur
Secretaris van de VSC:
Ben Doumen
SRM Cluster West
Bart Huylebroeck
SRM cluster Oost
Carl Coopmans
Verontschuldigd:
Voorzitter Voetbal Vlaanderen: Gilbert Timmermans
VACHA:
Andre Daems, Luc Verdonck
Antwerpen:
Walter Troonbeeckx, Marc Van Craen
Futsal:
Jan Aerts  ontslag
Ex-KVV:
Verhelst Giel
Vertegenwoordiging van de Refs: Marcel Van Elshocht

Welkom
Johny Vanspauwen opent deze bijeenkomst.
Hij geeft mee dat de eerder beloofde bevraging aan de clubs werd uitgesteld, gezien de presentatie
omtrent de werking van het platform Movetex, vandaag duidelijk wordt voorgesteld.
Op vraag van de VSC - zie verslag VSC 14 oktober 2017, zal Senior Regional Manager Bart
Huylebroeck de aanpassingen aan de kalender deel 2 van de jeugdkampioenschappen toelichten via
een presentatie.
Hij verduidelijkt dat, door dit platform van Movetex, gekoppeld aan de door IT ontworpen
inschrijvingsmodule, de workload in de secretariaten sterk vermindert.
Clubs kunnen bij vragen hun provinciaal secretariaat contacteren waarbij hen support/feedback zal
gegeven worden.
Presentatie deel 2 jeugdcompetitie
 Nieuwe module inschrijvingen
 Reeksindelingen Movetex
 Opmaak kalender Movetex
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Vragen/bemerkingen vanuit de VSC:
-Betreft het direct meegeven van de reeksindeling voor IP/P… Wordt dit niet meegegeven voor het
gewestelijk voetbal?
Benny Mazur licht toe dat er op niveau IP/P eerder gekend is wie waar best speelt.
Betreft het gewestelijk voetbal licht hij toe dat er door Movetex enkele voorstellen aangeboden
worden adv. parameters. Het platform houdt zelfs rekening met afstand en duurtijd van
verplaatsingen. Na mogelijke aanpassingen van parameters kunnen andere voorstellen aangeboden
worden.
-Het huiswerk van de clubs (schema opstellen omtrent hun bezetting van terreinen / kleedkamers /
kantine / vrijwilligers) wordt ook verminderd gezien het behoud van een aantal parameters van de
eerste ronde in het platform. Het systeem houdt er rekening mee waardoor de club niet opnieuw
alle gegevens moet ingeven, wel mogelijk lichtjes dient aan te passen.
-Een rooster van 8 is prioritair aan een rooster van 10 (met negen ploegen) of een rooster van 12
(met 11 ploegen). Als dan een ploeg forfait geeft in reeks van 10 zijn er bepaalde ploegjes die dat
weekend niet kunnen spelen. In omgekeerde richting geldt dit ook. Het secretariaat kan bijsturen en
aanpassen opdat elk ploegje wel kan spelen. Het is immers de betrachting iedereen te laten spelen.
-100% tevredenheid voor elke club (adv. hun desiderata) is niet realistisch. Het is wel een win-win
voor zowel clubs als secretariaten om verder te werken via het platform Movetex.
Movetex, de IT-dienst, Bart Huylebroeck en Carl Coopmans worden bedankt om dit samen op te
nemen en uit te werken tot wat het platform vandaag al kan aanbieden.
-Clubs kregen via E-Kickoff op 27 oktober een informatieve communicatie over het ingeven van deel
2 jeugdcompetitie, alsook het bericht dat de inschrijvingstool werd opengesteld vanaf 31 oktober
2017.

-18 december 2017 is de uiterste datum wanneer de kalenders deel 2-jeugdcompetitie gepubliceerd
worden.
-Vraag om de inschrijvingstermijn, vooraf aan het seizoen, langer uit te stellen om de vele forfaits te
verminderen. Dus niet meer inschrijven in mei, maar later op het seizoen?
Clubs moeten dan wel rond mei/juni/juli nog niet vragen om hun kalender te kunnen krijgen. Zij
dienen de werking en de termijn van opmaak van het secretariaat te respecteren.
-Aanvullende vraag in deze is wanneer deze timeline dan wordt opengesteld? Rekening houdende
met vakantieperiode van clubs en secretariaten.
Voorstel is dat clubs de eerste week van augustus hun huiswerk kunnen afronden om de termijnen
van de opmaak te kunnen respecteren. (Men moet rekening houden met inschrijvingen Movetex = 1
week, en kalenderopmaak = 1 week)
In deze zin dient ook de reglementering aangepast te worden of mogelijke passages geschrapt te
worden?
Vraag op te nemen in de agenda van de VSC voor raadpleging entiteiten.
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-Houdt het platform rekening met ploegjes van het recreatieve niveau? Hier wordt bevestigend op
geantwoord, maximum één ploeg per reeks.
-Mogelijk dient men dit ook te bespreken binnen de VSC, met name dat een algemene forfait, vooraf
aan competitie, duurder is dan wanneer die gegeven wordt op speeldag 1 of 2 of… Clubs hebben
zich al geschikt naar de kalender als ze op speeldag 1 of 2 weer moeten aanpassen door die forfait.
Logica?
Vraag op te nemen in de agenda VSC voor raadpleging entiteiten.
-Indien er problemen zijn in het platform (bugs?) vraagt men een algemene communicatie te sturen
naar betrokken clubs met een boodschap over het gestelde probleem. Centraal te versturen of
vanuit elk provinciaal secretariaat?
Deze communicatie zal mogelijk een hoop telefoons en ergernissen van clubs verhelpen.
Bart Huylebroeck engageert zich om de centraal verstuurde communicatie met de clubs te delen met
het secretariaat van de VSC, dat op haar beurt deze berichtgeving deelt met de leden van de VSC.

De presentatie van heden zal bezorgd worden aan de secretaris VSC, waarna deze samen met het
verslag wordt bezorgd aan alle vertegenwoordigers van de VSC.

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

Johny Vanspauwen
Voorzitter

Ben Doumen
Secretaris
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