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Op vraag van directie en management Voetbal Vlaanderen vragen wij namens de Vlaamse Studiecommissie, aan
de stemgerechtigde delegaties (vrouwenvoetbal, VACHA en de vijf provincies), zoals aangegeven door voorzitter
Johny Vanspauwen in zitting van 7 december 2018, alsnog hun goedkeuring te verlenen over het aangepaste
voorstel inzake eerder agendapunt 6.
6.

(VV1((
(VV-18-3) Voorstel wijziging Art.V1571-1573-1575-453- jeugdkampioenschap Voetbal Vlaanderen
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Het betreft enkel wijzigingen geldig voor de tweede seizoenshelft van de competitie 2018-2019, teneinde
het tweede jeugdteam van WFA / Yellow Flames én de eerder ingeschreven jeugdteams van AA Gent
en KRC Genk, alsnog respectievelijk te laten deelnemen aan de interprovinciale en provinciale jeugdcompetities.

Voor verduidelijking verwijzen we naar het verslag van de VSC dd 07 12 2018, agendapunt 6, blz. 6 – 7. De
inhoudelijke discussie over een verder vervolg vanaf het seizoen 2019-2020 zal later worden gevoerd.
6. (VV-18-3) Voorstel wijziging Art.V1571-1573-1575-453- jeugdkampioenschap Voetbal
Vlaanderen
1. Ingediend door
Voetbal Vlaanderen
2. Goedkeuring vereist van
Voetbal Vlaanderen
3. Inwerkingtreding
Onmiddellijk (zie motivering bladzijde 1). Het betreft een tijdelijk reglement.
4. Voorgestelde teksten
Sectie 7: De jeugdkampioenschappen voor het amateurvoetbal
Artikel V1571

Interprovinciaal jeugdkampioenschap van Voetbal Vlaanderen

1. Deelnemers
11. Tot de INTERPROVINCIALE jeugdkampioenschappen worden de clubs toegelaten die beschikken over een geldige
“Licentie Interprovinciaal Jeugdvoetbal” (zie Titel 4, Hoofdstuk 3), afgeleverd door Voetbal Vlaanderen.
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12. Ook een twee ploegen van de Women’s Football Academy, afgekort WFA (onder stamnummer 5000 van Voetbal
Vlaanderen), spelend onder de naam Yellow Flames, zal kunnen in overtal worden ingedeeld in een reeks, en dit met respect
van de bepalingen van Art. B1009).
Standaard worden deze wedstrijden gespeeld als midweekwedstrijden, steeds op het veld van de tegenstrever. Uitzonderingen
hierop zijn in overleg met de betrokken clubs steeds mogelijk.
Gele en rode kaarten volgen de toepasselijke reglementering van titel 18.
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Artikel V1573

Provinciale jeugdkampioenschappen van Voetbal Vlaanderen

1. Tot de PROVINCIALE jeugdkampioenschappen worden de clubs toegelaten die beschikken over een geldige “Licentie
Provinciaal Jeugdvoetbal”(Zie Titel 4, Hoofdstuk 3), afgeleverd door Voetbal Vlaanderen
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Ook de clubs die uitkomen in de Superleague Vrouwenvoetbal kunnen meisjesteams inschrijven in de provinciale competitie
en dit met respect van de bepalingen van art. B1009.

Resultaat stemming per e-mail: Op 26 december konden we via de secretaris, Ben Doumen,
vernemen dat alle stemgerechtigde delegaties hun akkoord gegeven hebben.
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