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Studiecommissie
Studiecommissie van 11 december 2015 in het Brieleke om 19:30 uur
1. Aanwezigen, verontschuldigingen.
 Aanwezig: Luis Asselberghs, Bart Timmermans, Karel Vanwesenbeeck, Walter Nees,
Nand Brems, Raymond Vermeulen, Walter Troonbeeckx, Herman Van Den
Nieuwenhuizen, Fred Marien, Fred Van Laer, Jos De Ryck, Danny Faes, Gerda Swaelen,
Jos Beneens, Stanny Meskens, Marcel Van Hees, Jos De Smedt, Herman Geerts, Pierre De
Hollander, Jeff Bruynseels.
 Verontschuldigd: Bart Broeckx, Peter Croes, Jimmy Rubbens, Jan Govaerts, Frans Van
Breda, Frank Van Brabant, Marc Van Craen, Jozef Peeters, Therese Meisters, Jos de
Boeck, Willy Wittocx, Robert Devos, Julien De Keninck, Jos Weyts , Stan Elst.
2. Op het verslag van de vorige vergadering heeft Karel de volgende opmerkingen:
 Reserve Noorderkempen: moet nog nagevraagd worden.
 Reserve VSC als Marc en Walter niet kunnen: de kandidatuur van Ferdinand Brems is
aanvaard.
 Item (22-26) Referee Ambassador: enkele Vlaamse provincies zijn niet akkoord om de
elftallen van 3 naar 2 te brengen. We wachten verdere gesprekken af.
 Item 38: een lijst is niet direct nodig, vermits de clubs via de wedstrijdaanduidingen te
weten komen welke speler een medisch attest heeft.
3. Briefwisseling:
 Het verzoek tot schrapping van het stamnummer 7564 (prov. Studiecommissie Antwerpen)
is gepubliceerd in de bondsbladen.
 We gaan, zoals in een schrijven gevraagd, 100 euro storten ter verhoging van het
beginkapitaal van de opgerichte Amateur Liga Vlaanderen.

4. De sportactiviteiten van de provincie Antwerpen zijn nagekeken. Het totaal is nu 3004. Het is
gelukkig nog steeds iets hoger dan de naaste achtervolger Oost Vlaanderen ( 2940), maar we
moeten alert blijven. Vandaar de oproep van Jos om via de gewesten de clubs aan te sporen om
hun eventuele vriendschappelijke competities te officialiseren. Te meer omdat het provinciaal
secretariaat zeer soepel geworden is, in het bij inschrijven van clubs.

Goedgekeurde punten:
5. Reglement van inwendige orde van de NSC:
Bij hoogdringendheid en in uitzonderlijke gevallen, betreffend een of meerdere personen, kan de
nationale studiecommissie overgaan tot een stemming langs elektronische weg.
6. (15-01) Contract als betaalde sportbeoefenaar dat eenzijdig wordt ontbonden door de speler.
7. (15-06) Speelveld voor voetbal 5 tegen 5 met een verbeterde tekst.
8. (15-07) Beperkingen i.v.m. aantal transfers ( verbeterde tekst).
9. (15-12) 2de en 3de klasse amateurs VFV.
10. (15-15) Mandaat van een lid van een verkozen instantie.
11. (15-18) Gemeenschappelijke instanties Amateurvoetbal – Betaald Voetbal.
12. (15-19) Licentie van een nationale amateurclub.
13. (15-22) Labels ACFF.
14. (15-23) Kwalificatieronde in het vrouwenvoetbal.
15. (15-25) Goede trouw van de clubs.
16. (15-26) De Referee Ambassador.
17. (15-28) Competities van het betaald Voetbal.
18. (15-29) Aankondiging vriendschappelijke wedstrijden.
19. (15-30) Wedstrijd die de reglementaire duur niet heeft gehad.
20. (15-31) Procedure voor de bondsinstanties.
Te bespreken punten:

21. (15-02) Boetes ten laste van toegewezen aangeslotenen: De VFV zal een verfijnde tekst
voorstellen.
22. (15-05) Organisatieprincipes Beker van België. Volgens de voorliggende tekst zouden er 164
clubs uit provinciale afdelingen komen, voor ons zouden er 20 clubs kunnen deelnemen.
23. (15-16) Uitvoerend comité: een nieuwe samenstelling is besproken.
24. (15-21) Bondsschulden: De voorliggende tekst is duidelijk herschreven.
25. (15-24) Forfait van een ploeg: sancties. Ook de jeugdploegen 2/2 zijn opgenomen in de boetetabel. Ze worden gelijk gesteld met de 5/5 en 8 /8 ploegen.
26. (15-27) Licenties voor het Betaald Voetbal: Een uitgeschreven tekst ligt voor, Antwerpen is
akkoord.
27. (15-32) Medische afwijking. Omdat er een beduidend minder aantal spelers met afwijkingen
goedgekeurd is, kan het reglement versoepeld worden. Zo is er geen bestraffing meer indien de
aangeslotene toch in zijn oorspronkelijke reeks opgesteld wordt. Vroeger werd de afwijking
afgenomen. Wij zijn akkoord.
28. (15-33) Interprovinciaal jeugdkampioenschap VFV: Omdat in de interprovinciale
jeugdkampioenschappen een reeksindeling mogelijk is op basis van niveaucodes kan item 8
verwijderd worden, waarin gespecificeerd is op welke dag welke ploegen zullen spelen.
29. (15-34) Parket: Een uitgebreide tekst is voorgesteld. Er komt een herziening van het bondsparket,
tevens worden regionale parketten en provinciale parketten voorzien. Een volgende stap is de
herziening van de sportcomités, beroepscomités en de provinciale comités. Deze laatsten zullen in
de toekomst rechtspraak doen met een beperkte samenstelling. Het hoe en waarom zal de
volgende maanden duidelijk worden. Mogelijk zijn voor ons de eerste teksten in januari
beschikbaar, maar waarschijnlijk zal het eerder februari worden.

Varia:
30. Walter meldt dat in zijn club verwarring ontstond omdat een via E-KickOff goedgekeurde
digitale aansluiting enkele dagen later als niet speelgerechtigd op het digitale wedstrijdblad stond.
De volgende vergadering is voorzien op 8 januari, indien er een agenda is.
Verslag: Nand Brems

