VOORSTEL. TOT WIJZIGING ARTIKEL B221 - KOSTEN VAN DE LEDEN VAN DE BONDSINSTANTIES
Ingediend door
Liga Amateurvoetbal West-Vlaanderen
Motivering
Na overleg met onze collega's van Oost-Vlaanderen is het organisatiecomité van West-Vlaanderen de mening
toegedaan dat bij herkeuring van de terreinen de kosten naar de clubs veel te laag liggen.
Vele clubs zien hun terreinen niet na en zullen die wel aanpassen na keuring door het comité.
In onze provincies worden de clubs die een driejaarlijkse keuring dienen te ondergaan, op het einde van het lopende
seizoen verwittigd, zodat zij de nodige maatregelen kunnen nemen vóór hun terreinen worden heraangelegd. Ook
wordt hen medegedeeld waar zij dienen op te letten, o.a. de hoogte van de doelen, de afmeting van de neutrale
zone enz.
Toch ondervinden onze mensen dat sommige clubs gewoon de keuring afwachten om maatregelen te nemen, zodat
men veel herkeuringen dient te doen. Ook zijn er clubs die een keuring van de verlichting vragen, om na dat het
resultaat gekend is pas een installateur te laten komen, wat zeker de bedoeling niet kan zijn.
Bijgevolg zeer veel herkeuringen.
Vandaar ons voorstel om de vergoedingen, uitgezonderd de verplaatsing, te verhogen.
Daarom wordt voorgesteld voor een herkeuring van een terrein of van een verlichting de vergoeding te brengen op
€ 20,00 voor een terrein 11/11 en op € 4,00 voor een terrein 5/5 en 8/8.
Indien er een herkeuring noodzakelijk is omdat er afwijkingen worden vastgesteld bij de eerste keuring, vallen al de
kosten van deze herkeuring ten laste van de club. (Art. B1306.5).
Voor clubs die in orde zijn met hun terreinen en verlichting is er geen wijziging en geen verhoging van de kosten.
De verplaatsingskosten voor deze herkeuring blijven wel ongewijzigd.
Goedkeuring vereist van
Pro League – ACFF – Voetbal Vlaanderen
Inwerkingtreding
1 juli 2018
Voorgestelde tekst
Artikel B221

Kosten van de leden van de bondsinstanties

1. Verplaatsingskosten: zie Art. B32.
2. Zittingsvergoeding:
21. Algemene regel
211. Leden van de bondsinstanties hebben recht op een bedrag van 3,10 EUR. Dit wordt op 7,50 EUR gebracht wanneer hun opdracht een
verplaatsing meebrengt van meer dan 12 blokken.
212. Leden van de bondsinstanties ontvangen 6,00 EUR voor de keuring van een eerste terrein en/of verlichting, en 4,00 EUR voor de keuring
van elk bijkomend terrein en/of verlichting. Voor iedere herkeuring van een terrein en/of verlichting bedragen de kosten 20,00 EUR, voor de
herkeuring van een terrein 11/11 en 4,00 EUR voor een terrein 5/5 en 8/8.
22. Uitzonderingen voor het amateurvoetbal: Art. V221
23. Uitzonderingen voor het profvoetbal: Art. P221

