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Verslag vergadering 3 juni , om 19:30 uur.
1. Aanwezigen, verontschuldigingen.
Aanwezig (slechts 9): Karel Vanwesenbeeck , Luis Asselberghs, Walter Nees, , Walter Troonbeeckx, Fred Marien,
Jeff Bruynseels, Herman Van Den Nieuwenhuizen, Jos De Boeck, Bart Timmermans
Verontschuldigd: Jos De Ryck, Nand Brems, Marc Van Craen, Willy Wittocx, Herman Geerts, Jos Weyts, Gerda Swaelen,
Danny Faes, Peter Croes, Fred Van Laer, Julien De Keninck, Stan Elst, Stanny Meskens, Raymond Vermeulen, Marcel Van
Hees, Pierre De Hollander, Frank Van Brabant, Robert Devos, Jan Govaerts, Frans Van Breda.

2. Verslag van de vorige vergadering.
M.b.t. de voorgestelde wijzigingen voor de B-ploegen was Antwerpen niet akkoord. (i.t.t. akkoord zoals in het
verslag stond vermeld)
Er is ondertussen beslist om geen wijzigingen door te voeren voor het komende seizoen 2016-2017 en er zal
in de herfst een werkgroep worden opgericht om te mogelijke wijzigingen te bespreken, rekening houdend
met de (ook negatieve) ervaringen van het aflopen seizoen in onze provincie.
3. Briefwisseling: nihil
4. Agenda NSC
(15-41) Hervorming van het Sportcomité (SC) en het Beroepscomité (BC)
Al of niet een organisatiecomité KBVB (1A+1B) en VFV (2°+3° amateur) zoals op provinciaal vlak
A’pen is pro variante 2: zowel KBVB en VFV geen organisatiecomité
Gevolg: terreinkeuringen nationale amateurs voor organisatiecomité provincies
Aanduiden van de leden: ofwel door de clubs ofwel door de voorzitter van het comité
12 leden in SC VFV: 5 vanuit de provincie, 4 afgevaardigden Nederlandstalige clubs nat.amateurs +
3 juristen lid vanuit RvB VFV
B.C.: aanduiding door de voorzitter
Opmerking: wie wordt vzt van het S.C.?  secr.generaal VFV?
(15-47) Provinciale comités
Brabant: voorgestelde wijziging = OK, aangezien Brabant zelf akkoord is
Antwerpen: nog 2 substituten aan te duiden

(15-87) De opleiding en de diensten van trainers
N.V.L.: overgangsperiode voor trainers met vereist diploma
=> ploegen die uit 1° + 2° nationale amateurs (UEFA B)
=> cursus UEFA A wordt niet ieder seizoen georganiseerd
MAAR: de intentie moet er zijn om aan de volgende cursus deel te nemen
OPM.: om geldige licentie te krijgen/behouden: bijscholingen voor gediplomeerde trainers zijn verplicht
(15-99) Bekers, diploma’s en medailles
Bijkomende uitgaven, maar niet voor onze provincie, dus akkoord
NIEUWE PUNTEN
(15-110) Opleidingsvergoeding
Aangepaste tekst voor ACFF:
Indien ontslag in april en daarna aansluiting bij dezelfde club, dan zouden de vorige clubs een
opleidingsvergoeding ontvangen.
Nieuwe tekst: heraansluiting bij een “andere” club…
(15-111) Tijdelijke transfer
Beroepsvoetballer => uitzendarbeid (C.AO.)
=> zo goed als uitgesloten in het amateurvoetbal
(15-112) Klasseverlaging
Elite => I.P. => Prov => gewestelijk
Voorheen: per leeftijdscategorie
Wijziging: zonder leeftijdscategorie  misbruik in clubs met samenwerkingsakkoord
(15-118) Vergoedingen SR’s en AR’s
Nieuwe benaming (categorie) leunt beter aan bij de afdeling waar ze actief zijn
Vergoedingen zelf nog niet aangepast => nieuwe ruling FODFin nodig
5. Mededelingen UC door de vzt: pijnpunten in onze provincie


U6 spelen 2/2
=> sportactiviteit van de provincie!
=> internationale uitstraling (BE is pionier in Europa)



Gebruik en toepassing van de niveaucodes in onze jeugdcompetitie: minder klachten in andere
provincies? Betere toepassing

Volgende vergadering: vrijdag 9 september.
Verslag: Bart Timmermans

