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Studiecommissie
Studiecommissie van 8 januari 2016 in het Brieleke
1. Aanwezigen, verontschuldigingen.
 Aanwezig: Luis Asselberghs, Bart Timmermans, Karel Vanwesenbeeck, Walter Nees, Nand
Brems, Raymond Vermeulen, Walter Troonbeeckx, Fred Marien, Danny Faes, Gerda
Swaelen, Marcel Van Hees, Pierre De Hollander, Jeff Bruynseels, Frans Van Breda, Frank
Van Brabant, Jozef Peeters, Jos Weyts, Denis Van Loo.
 Verontschuldigd: Bart Broeckx, Peter Croes, Jimmy Rubbens, Jan Govaerts, Marc Van
Craen, Jos de Boeck, Willy Wittocx, Robert Devos, Julien De Keninck, Stan Elst, Herman
Van Den Nieuwenhuizen, Fred Van Laer, Jos De Ryck, Jos Beneens, Herman Geerts.
2. Na zijn wensen ( een goed voetbaljaar en een goede gezondheid) voor het nieuwe jaar
overgebracht te hebben, verontschuldigt de voorzitter, Karel zich voor het mogelijk misleidend
bericht van onze vergaderdatum. De NSC is naar een week later verschoven, maar de VSC is op 9
januari behouden, vandaar dat we vandaag samenzitten om de agenda te overlopen.
3. Er zijn geen opmerkingen op het verslag van 11 december.
4. Briefwisseling:
 Een verslag van de ALV (Amateur Liga Vlaanderen) is vandaag toegekomen.
Goedgekeurde punten:
5.
6.
7.
8.
9.

(15-05) Organisatieprincipes Beker van België.
(15-16) Uitvoerend comité.
(15-21) Bondsschulden.
(15-27) Licenties voor het Betaald Voetbal.
(15-33) Interprovinciaal jeugdkampioenschap VFV.
Te bespreken punten:

10. (15-02) Boetes ten laste van toegewezen aangeslotenen: De VFV zal een verfijnde tekst
voorstellen. Indien een aangeslotene schulden heeft die te bewijzen zijn, en hij neemt via het
Vlaams decreet zijn ontslag ; dan kan zijn overgang niet tegengehouden worden. Maar aan de
betaling van zijn schulden zou toch iets kunnen gedaan worden.
11. (15-24) Forfait van een ploeg: sancties. De ploegen 2 / 2 zijn opgenomen in de tabel van

algemene forfaits.
12. (15-32) Medische afwijking: Omdat er een beduidend kleiner 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. De tegenpartij kan via het wedstrijdblad controleren of de speler/
speelster speelgerechtigd is.
13. (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. Indien de provinciaal substituut
die verplicht aanwezig is op elke zitting van de bondsinstanties afwezig is, zal de Kamervoorzitter
dit laten vaststellen in het zittingsverslag, alvorens de zitting te openen. Tevens zal hij een lid van
het provinciaal comité aanduiden om deze functie uit te oefenen.
14. (15-35) Rekrutering van scheidsrechters: De vraag is om G-ploegen niet op te nemen in de
berekening van het aantal scheidsrechters waarover een club dient te beschikken.
15. (15-36) Heraansluiting na ontslag volgens het decreet in het futsal: speler is speelgerechtigd in
eerste ploegen bij heraansluiting voor 31 december van het volgende seizoen.
16. (15-37) Verplichte inschrijving op het wedstrijdblad: De tekst van 22 wordt aangepast aan de
correcte tekst van 21. Er moeten 2 spelers onder de 21 jaar op het wedstrijdblad vermeld worden,
zonder verplichting te spelen.
17. (15-38) Verdeling van de ontvangsten: We zijn akkoord.
18. (15-39) Futsal: algemeen forfait. We zijn akkoord.
19. (15-40) Hindernissen op of rond het speelveld. Het reglement wordt verfijnd. Alle mogelijke
hindernissen zoals draden, kabels, takken van bomen, boven een speelveld zijn toegelaten, indien
ze zich op minstens 15 meter hoogte boven het speelveld bevinden.
20. (15-41) Hervorming van het Sportcomité en het beroepscomité: De teksten zullen nog uitgebreid
besproken worden op de volgende vergaderingen. Ook de hervorming van het provinciaal comité
zal in de discussies opgenomen worden.
21. (15-42) Klacht betreffende de spelleiding: Item 3 (de geldigheid van de waarschuwing en de
uitsluiting van de speler) is verduidelijkt.
22. (15-43) Competitie van het Betaald Voetbal 1B: Indien de kampioen van de 1ste klasse amateurs
niet minstens de licentie 1B voor het betaald Voetbal heeft bekomen, of verzaakt aan de promotie,
zal hij worden vervangen door de best geplaatste club die minstens de licentie 1B voor Betaald
Voetbal heeft bekomen en die de promotie naar de afdeling 1B van het Betaald Voetbal aanvaardt.

Het is misschien wel wenselijk om toch een beperking te voorzien in de mogelijkheid om te
kunnen stijgen tot de groep van 1B. Een kampioen uit het amateurvoetbal kan dus weigeren ( via
de licentieaanvraag) om tot het betaald voetbal toe te treden.
23. (15-44) Strijd tegen de “handel in stamnummers”: Er wordt voortaan een onderscheid gemaakt
tussen de sociale zetel, waar de GC woonachtig is en de exploitatiezetel, waar de wedstrijden van
de mannelijke eerste ploegen gespeeld worden. Een beperking van een mogelijke fusie is dat de
twee clubs ( met hun exploitatiezetels) voortaan maximaal 30 km van mekaar mogen gelegen zijn.
24. (15-45) Transferonderhandelingen: voor de clubs uit het betaald voetbal mag er geen belemmering
tot spelen in het contact ingeschreven worden, wanneer een speler verhuurd wordt.
Varia:
25. Op de vorige A.L.V. ( Amateur Liga Vlaanderen)- vergadering is gesproken over de
opleidingsvergoedingen. Het blijft een moeilijk onderwerp om tot een gemeenschappelijk
standpunt te komen.
Onze volgende vergadering is voorzien op 12 februari.
Verslag: Nand Brems

