Vlaamse Studiecommissie (VSC)

Zaterdag 10 maart 2018 – 10.00 u. – Houba de Strooperlaan 145, 1020 Brussel

Aanwezig:
Voorzitter:
Johny Vanspauwen
VACHA 2de klasse amat.:
Jorg Keldermans
de
VACHA 3 klasse amat.:
Luc Verdonck
Antwerpen:
Walter Troonbeeckx, Marc Van Craen
Limburg:
Willy Brockmans, Romain Appeltans
Oost-Vlaanderen:
Wim Fonteyn, Marnix Roelands
Vlaams-Brabant:
Jan Van Hout
West-Vlaanderen:
Romain Saelens, Luc Clarysse
Vrouwenvoetbal:
Marc Ronse, Betty Van Proeyen
Futsal:
Etienne D’Eer
Vertegenwoordiging van de Refs: Marcel Van Elshocht
Ex-KVV:
Verhelst Giel
Ex-KBLVB:
geen vertegenwoordiging
Voorzitter Voetbal Vlaanderen: Gilbert Timmermans
Secretaris-generaal:
Benny Mazur
Secretaris van de VSC:
Ben Doumen
Verontschuldigd:
VACHA 1ste klasse amat.:
Vlaams-Brabant:
Ex-VMF:

André Daems
Paul Brams
Frederick Christophe

Welkom
Johny Vanspauwen opent de zitting.
In het kader van de week van de vrijwilliger geeft hij enkele cijfers:
1.165.000 vrijwilligers in België. 1 /4 = in de sportsector actief. Vrijwilligerswerk in Vlaanderen/jaar =
gemiddeld 189 uren. 23% = +60 jaar. Verhouding man/vrouw = 50%. 1 /4 van vrijwilligers = actief in
de sportsector.
Johny Vanspauwen bedankt iedereen voor zijn/haar inzet in de VSC en voor het voetbal in het
algemeen.
1.
Goedkeuring verslag vergadering 10 februari 2018.
Luc Verdonck vraagt een aanpassing in punt 13 ‘inbreng vanwege de entiteiten’, waarbij genotuleerd
staat:
Luc Verdonck dringt erop aan te agenderen dat de regularisatie van de reservecompetitie gelinkt is
aan de profcompetitie.
Aanpassing:
Luc Verdonck dringt erop aan te agenderen dat de regularisatie van de reservecompetitie NIET gelinkt
is aan de profcompetitie.
Verder geen bemerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd.
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2.
Briefwisseling.
-Via mail-15 februari- van dhr. Romain Saelens wordt aan de Raad van Bestuur en de VSC gevraagd
naar een oplossing ism. dienst IT om het digitaal wedstrijdblad via handtekening of code af te
tekenen. Hierdoor verklaren beide ploegen zich akkoord met de juistheid van het ingevulde
wedstrijdblad. Mogelijk worden hierdoor minder fouten gemaakt of wordt de schuld van de fouten
niet steeds verhaald op de scheidsrechter.
-Via mail-09 maart- van dhr. Wim Fonteyn wordt een toevoeging ingediend betreft de bijlage 6 die in
deze vergadering wordt besproken. De vraag werd gesteld dit als basis te gebruiken in de bespreking.
Idem voor een toevoeging aan een aanpassing omtrent U19 in art.V1573.
Wordt besproken in punt 6 van deze vergadering.
-Via mail-09 maart- van dhr. Bob Browaeys werd feedback opgelijst vanuit de provincies, via de
sporttechnische medewerkers Voetbal Vlaanderen. Wordt besproken in punt 8 van deze vergadering.
3.

Agenda NRC van 12 maart 2018: standpunten Voetbal Vlaanderen.

1. Verslag en gestemde teksten van de zitting van 12.02.2018
Wim Fonteyn vraagt een toevoeging in punt (17-41) ’tijdelijke bepalingen’ van de gestemde teksten:
Toe te voegen in art.V1573: U21 en/of U19.
Dit werd goedgekeurd op zowel de VSC als de NRC, maar werd niet opgenomen in de tekst.
Benny Mazur kaart de geluiden aan die worden opgevangen vanuit Oost-Vlaanderen waarbij het
organisatiecomité van de provincie die het gewestelijk zou willen implementeren, beslist zou hebben
om toch U21 aan te bieden.
Wim Fonteyn verduidelijkt dat het gaat om een overgangsperiode van één jaar. Zo kan stap voor stap
gewerkt worden.
Niemand belet de clubs die enkel met U19 willen spelen om in te schrijven in een reeks met U21,
stelt Romain Appeltans.
Wim Fonteyn dient het te officialiseren om het via de officiële procedure te brengen op de NRC.
2. Briefwisseling
Wordt maandag afgewacht.
3. Interpretaties Uitvoerend Comité en beslissingen algemene vergadering vzw KBVB
Drie interpretaties worden in deze vergadering verder besproken.
4. (17-10) Samenstelling van de reeksen – Algemeenheden
De VSC is akkoord.
5. (17-55) Retributie bij gele kaarten
De VSC is akkoord met optie 2.
6. (17-57) Forfait van een ploeg: sancties
Men verwijst naar de eerder gemaakte argumentatie om het aantal forfaits te verminderen om alzo
betere reeksen te kunnen samenstellen. De VSC is akkoord met bedragen; 60€-120€-200€.
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7. (17-59) Squad size limit en verplichte inschrijving op het wedstrijdblad
Niet van toepassing voor de VSC.
Benny Mazur verwijst in deze wel naar het aantal in België opgeleide spelers onder 23 jaar.
Dit raakt het hart van zowel Voetbal Vlaanderen, ACFF en het Brussels voetbal.
8. (17-60) Interpellaties in de provinciale algemene vergaderingen
De VSC is akkoord.
9. (17-61) Nationale algemene vergadering
Mag dit ook op het eerste weekend van juni gehouden worden waarbij de Provinciale Algemene
Vergadering gehouden dient te worden in mei, vraagt Marnix Roelands?
De VSC meldt dat reglementair vermeld staat dat de Provinciale Algemene Vergadering steeds vooraf
dient gehouden te worden aan de Nationale Algemene Vergadering. Alleen is een datum niet
gespecifieerd.
De VSC is akkoord.
10. (17-62) Transfer wegens speciale omstandigheden
De VSC is akkoord.
11. (17-63) Transfer van een speler komende uit het buitenland
Marnix Roelands vraagt welke rechten een club kan laten gelden, gezien men in Nederland hier
strenger in is. Geen rechten, meldt de VSC. Men moet wel rekening houden dat in Nederland de
wetgeving verschillend is dan deze in Vlaanderen.
De VSC is akkoord.
12. (17-64) Algemene voorwaarden voor de toekenning van de futsallicentie
De VSC is akkoord.
13. (17-65) Provinciale Bureaus Arbitrage binnen Voetbal Vlaanderen
Vanwaar komt het woord hoofdopleiders, vraagt Marc Van Craen?
Gilbert Timmermans geeft aan dat er op dit moment een voorzitter is en opleiders. Om aan te duiden
dat iemand hoger in de organisatie staat dan een opleider werd “hoofdopleider” gebruikt.
Benny Mazur heeft twee bedenkingen:
-In art.V265.1 – blauwe tekst – stelt hij zich de vraag om dat hier zo expliciet te formuleren? Stel dat
minivoetbal bijkomt in Antwerpen, dient het reglement opnieuw aangepast te worden.
In die zin wordt de blauwe tekst geschrapt in art.V265.1 zodat het bredere mogelijkheden toelaat.
-Het futsal behoort tot het amateurvoetbal waardoor het betaald voetbal geen betrokken partij is.
De bedoeling is om in de KBVB futsal competities een betere lead te krijgen rond arbitrage. ACFF en
Pro-League zijn hier immers niet bij betrokken waardoor men uitkomt bij Voetbal Vlaanderen. In die
optiek is het de bedoeling, omtrent futsal, in art.V264 – derde deelstreep - een echelon te creëren.
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Op die manier hebben de Voetbal Vlaanderen vertegenwoordigers toch een plaats in de KBVB
werking.
Vraag om toe te voegen in art.V264 – derde deelstreep: “…..en de verantwoordelijken futsal op
nationaal vlak.”
De VSC is akkoord mits gemaakte bemerkingen.
14. (17-66) Specifieke instanties voor het amateurvoetbal Voetbal Vlaanderen
Vanuit Antwerpen uit men de bezorgdheid betreft de toevoeging van maar één lid vanuit het
recreatief voetbal in het organisatiecomité. Specifiek omtrent het aantal terreinkeuringen.
Voorstel twee leden?
Vanuit Oost-Vlaanderen geeft men aan dat bepaalde personen 100 keuringen doen. Dit is
onhoudbaar.
Vraag wordt gesteld om leden van het tuchtcomité ook terreinkeuringen te laten uitvoeren. Mogelijk
is dit een oplossing?
Men verwijst naar de scheiding der machten. Maar voor een terreinkeuring heeft dit weinig invloed,
stelt Marc Van Craen.
Marc Van Craen wordt gevraagd hieromtrent een tekstuele aanpassing op te stellen.
In art.V256.132 vraagt Benny Mazur een verduidelijking van de omschrijving in de blauwe tekst
onder deelstreep twee.
Ofwel vertegenwoordiger van recreatief voetbal, ofwel vertegenwoordiger van het recreatief en/of
futsal.
Tekst blijft behouden.
De VSC is akkoord mits gemaakte bemerkingen.
15. (17-67) Vlaamse Studiecommissie
De VSC is akkoord.
16. (17-68) Bestraffen van clubs en leden die niet-gekwalificeerde spelers inchrijven op het
wedstrijdblad
De VSC is akkoord.
17. (17-69) Bondsonderscheidingen
De VSC is akkoord.
18. (17-70) Voetbal Vlaanderen: forfait van een provinciale eerste ploeg
Vanuit Antwerpen wordt gevraagd of dit volgend jaar kan geëvalueerd worden.
De VSC is akkoord.
19. (17-71) Gewestelijke jeugdkampioenschappen van Voetbal Vlaanderen
De VSC is akkoord.
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20. (17-72) Kosten van de leden van de bondsinstanties en vergoeding van de
futsalscheidsrechters
De VSC is akkoord.
21. (17-73) Wijzigingen aan boek V ingevolge de fusies binnen Voetbal Vlaanderen
Marc Van Craen bemerkt volgende punten;
-in art.V1231 zie tabel -vrouwenvoetbal-duur (4X15’)- is men U9 vergeten te vermelden.
-in art.V1808 ‘Dag van de schorsing’ vraagt Marc verduidelijking omtrent de gele kaarten
recreatieve/competitieve wedstrijden.
Een vierde kader wordt toegevoegd voor: ‘kampioenschapswedstrijden recreatief voetbal’.
Bijkomend wordt in de derde kader het woord ‘veteranen’ geschrapt.
-In art.V1808.23 dient U17 in de tabel geschrapt te worden.
-In art.V1808.23 dient bij de derde gele kaart bij reserven aangepast te worden: 1ste ploegen.
In die zin moet de kader ernaast aangepast worden.
Op pag.94 wordt de hele kader geschrapt.
-In art.V1807 dient een verwijzing te komen naar de aangepaste kader zoals hierboven vermeld.
De VSC is akkoord mits gemaakte bemerkingen.
22. (17-74) Wijzigingen aan boek B ingevolge de fusies binnen Voetbal Vlaanderen
Marc Van Craen bemerkt volgende punten;
-In art.B1209.1 vraagt hij, omtrent het begrip neutrale zone, een verduidelijking voor het recreatief
voetbal.
In die zin dient aangepast te worden;
“Voor speelvelden van clubs van het recreatief voetbal en gewestelijk jeugdvoetbal is deze afstand
anderhalve meter”
-In art.B1209.3 dient aangepast te worden: “Deze regels gelden niet voor de ….’
-In art.B341 ‘rekening-courant’ verwijst men naar entiteiten. Dus ook verschillende rekeningencourant?
Wordt nog besproken hoe dit verder opgevolgd dient te worden.
De VSC is akkoord mits de gemaakte bemerkingen.
23. (17-75) Verbintenis van de aangeslotenen
Jorg Keldermans vraagt in art.B1711.19 waarom het over twee jaar gaat?
Men verwijst naar de algemene regel in deze. Termijn van twee jaar blijft behouden.
De VSC is akkoord.
24. (17-76) Jeugdlabel ACFF
Niet van toepassing voor de VSC.
25. (17-77) ACFF: onbespeelbaar speelveld wegens slechte weersomstandigheden
Niet van toepassing voor de VSC.
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4.
Voorstel wijziging art.V1559: Reserveploegen op regionaal vlak Voetbal Vlaanderen
Luc Verdonck licht toe. Een meerderheid van clubs (73%) vraagt te regionaliseren.
Benny Mazur zegt dat motivering in punt B niet juist is. De twee artikels hierin vermeld sluiten zich
niet uit. Geografische samengestelde reeksen worden getracht samen te stellen. Dit hoeft niet te
botsen met de reserven.
Praktijk leert dat mogelijke samenstelling van reeksen in bepaalde provincies leidde naar reeksen van
14, 12 of 10 zoals in het verleden werd toegepast.
Mogelijk dienen er meerdere reeksen gemaakt te worden voor de 64 ploegen om tot een betere
samenstelling der reeksen te komen. Ploegen opteren ervoor een volledige kalender af te werken.
Vanuit de VACHA zal dit herbekeken worden. Mogelijk wordt een nieuw voorstel ingediend om
tegemoet te komen qua organisatie en samenstelling van reeksen voor 64 ploegen. Er wordt ook
bekeken om een volledige kalender te kunnen aanbieden.
5.

Voorstel wijziging art.B524: Desaffectatie door de club en art.B345: De individuele
bondsbijdrage
Wim Fonteyn licht toe.
Benny Mazur verwijst naar de jaarlijkse ledentelling en de digitalisering. Ook de drop-out kaart hij
aan en hij verwijst naar de eerste alinea in de motivering.
Dit botst met alles wat Voetbal Vlaanderen organiseert, met name toetreding van het recreatief
voetbal, minivoetbal, promotie futsal e.a.
Vandaar moet de eerste alinea net de ambitie zijn om dat terug te reanimeren.
De eerste drop-out is bij overgang U12 naar U13 wegens school. De tweede drop-out is bij U17-U18
wegens aanvatten van hoger onderwijs. Bijgevolg is 50% op het ogenblik dat men 18-19 jaar is, als er
geen recreatief voetbal zou zijn. Dit zijn alarmerende cijfers. De vraag die zich stelt is hoe we de
kinderen aan het voetbal kunnen houden. Door toetreding van het recreatief voetbal kan dit een
extra middel zijn om drop-out tegen te gaan.
Oost-Vlaanderen zal dit herbekijken in zijn totaalpakket.
6.

Voorstel wijziging art.B1306: keuring van nieuwe installaties en art.B1312: keuring van de
verlichting
Wim Fonteyn licht het amendement op het voorstel toe. (zie briefwisseling)
De VSC is akkoord met de voorgelegde tekst.
Het voorstel wordt aan de secretaris van de NRC overgemaakt.
7.
Voorstel wijziging benamingen van de hogere afdelingen bij amateurs
De VACHA vraagt uitstel onder druk van één entiteit.
Wordt uitgesteld.
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8.
Voorstel wijziging art.V1577: U7 format 3v3 – Voorstel Sporttechnisch Departement
Johny Vanspauwen verwijst naar de toevoeging dewelke gisteren werd ingediend. (zie briefwisseling)
De bedanking wordt uitgesproken naar de sporttechnische medewerkers om dit uit te werken en om
dit op korte termijn in de provincies te hebben toegelicht.
Benny Mazur vraagt om dit snel te kunnen uitrollen. Open Formafoots voor gewestelijk jeugdvoetbal
worden de komende maand georganiseerd. Deze format zou dan al bijkomend gebracht kunnen
worden.
Johny Vanspauwen concludeert dat het voorstel gedragen wordt door de VSC. Echter hebben de
entiteiten meer tijd nodig. Mogelijk kunnen de promotiefilmpjes tot een volledigere introductie
leiden.
Vandaar vraagt de VSC dit een maand uit te stellen.
De schematische weergave van de reglementeringen van de verschillende formats wordt gevraagd of
dit per club kan bezorgd worden op A3 formaat? Clubs kunnen deze infofiches op zichtbare plaatsen
ophangen. Dit geldt zeker in de kleedkamer van de refs.
Wordt uitgesteld.
9.
Mededelingen Raad van Bestuur Voetbal Vlaanderen.
Volgende punten werden besproken op de vergadering van 20 februari 2018:
-Totaal subsidiëringsbedrag voor Voetbal Vlaanderen: 3.650.000€
-Omtrent het project seksueel grensoverschrijdend gedrag werd een API aangeduid. Dit is Jeroen
Vanderputte. (API = aanspreekpunt integriteit)
-3v3 format werd toegelicht door Bob Browaeys.
-Er zal gewerkt worden in twee clusters, met name: cluster WEST en cluster OOST
WEST= Oost- + West-Vlaanderen, Brabant Voetbal Vlaanderen, ex-VMF, IP-jeugd, hogere reeksen
amateurs en deel recreatief voetbal.
OOST= Limburg + Antwerpen, ex-KVV, ex-KBLVB
-Er werd kennisgenomen van de inlezing via E-ID. (op datum van 20 02 2018 was de situatie: 134.000
van de 329.000 leden ingelezen)
-Twee aanwervingen ter vervanging van Barry Pauwels en Jonas Heuts
(Respectievelijk: Sander Van Praet (vanaf 01 03 2018) en Diederick Nijs (vanaf 01 05 2018)
-Via radio MNM zal (tot 31/12/2018) wekelijks op twee momenten zaterdag en twee momenten
zondag een rubriek komen vanuit Voetbal Vlaanderen in al zijn facetten.
Daarnaast zal eenmaal per periode (voor vakantie en na vakantie) een extra stimulans geven worden
wat in die periode een hot item is. Op die manier wordt de werking/doelgroep voetbal Vlaanderen,
de formats, de clubs, het Grassroots verhaal via de ether bekend gemaakt.
-Omtrent de GDPR-procedure is een brochure klaar. Deze wordt eerstdaags aan de clubs bezorgd.
-De infovergadering van 8 maart omtrent de integratie U23/U21 werd toegelicht.
Johny Vanspauwen vraagt of de integratie U23 in de provincies ook eens kan toegelicht worden?
Gilbert Timmermans vat de presentatie samen zoals 8 maart werd voorgesteld. Gezien de
meerderheid (48 clubs: 8 onthoudingen, 8 tegen, 32 voor) aangaf interesse te hebben in het project,
(het was geen stemming) is het verdere verloop dat de Pro-League nu nog fiat moet geven. Verdere
modaliteiten en teksten worden nadien opgesteld.
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10.
Inbreng vanwege de entiteiten
*Johny Vanspauwen verwijst naar de communicatie die werd verstuurd vanuit het provinciaal
secretariaat omtrent de registratie E-ID. Vanuit zijn eigen club geeft hij aan dat 31 personen zijn
uitgeschreven. Volgens een reactie van dienst IT worden deze pas verwijderd op het conto van de
club in de maand mei.
Benny Mazur verduidelijkt dat het percentage dat vandaag de dag per club gekend is, de leden zijn
die zich al in regel gesteld hebben betreft inlezing E-ID en de leden die in de toekomst
gedesaffecteerd zijn. (Hij geeft aan dat momenteel ongeveer 4500 spelers aangevinkt staan als zijnde
te desaffecteren in de toekomst)
*Oost-Vlaanderen vraagt het standpunt omtrent personen die dit jaar de grens van 75 jaar bereiken
en ontslagnemend zijn? Bepaalde geruchten doen hieromtrent de ronde, zegt Wim Fonteyn.
Gilbert Timmermans verwijst naar het reglement waar dit duidelijk in vermeld staat.
Willy Brockmans vraagt dat de reglementering voor iedereen geldt.
*Vanuit het Vrouwenvoetbal uit men de bezorgdheid omtrent de praktische werking/indeling in
cluster OOST/WEST.
Voorbeeld: vrouwenvoetbalclubs uit het oosten van Brabant vallen onder het secretariaat in Gent
(Cluster WEST). Zijn de clusters vertrouwd met specifieke situaties? Kan dat qua werking geen
moeilijkheden geven? Gilbert Timmermans antwoordt negatief.
Idem betreft de zittingen van het PC die nog steeds doorgaan in Brussel. Wat met bepaalde situaties
in deze? Wat als Regional Manager Brabant Voetbal Vlaanderen bijvoorbeeld niet aanwezig kan zijn?
Wie neemt de rol over? Zijn daar oplossingen voorzien? Gilbert Timmermans antwoordt positief.
Vermelde bemerkingen worden meegenomen naar de Raad van Bestuur zegt Johny Vanspauwen.
Benny Mazur verduidelijkt dat dit niet enkel Voetbal Vlaanderen behelst maar ook de
interprovinciale jeugdcompetities, over D2 en D3 amateurs. Het Sportcomité blijft ook zetelen in
Brussel. Wat betreft Brabant Voetbal Vlaanderen geeft hij aan dat het een autonome provincie is.
Of de werking nu uitgevoerd wordt vanuit Gent of elders, de medewerkers aldaar kunnen dit zeker
opvangen.
*Betreft het vrouwenvoetbal Antwerpen en in het kader van de fusie is beslist dat
vrouwenvoetbalclubs de kans krijgen om recreatief te blijven spelen ofwel competitief.
Hier kan zich mogelijk een probleem voordoen in het competitieve luik, namelijk het niveau.
Club uit ex-KVV start in 4de provinciale waarbij mogelijk het niveau van de ploeg te hoog is voor 4de
provinciale.
Een tekst is klaargemaakt (modaliteiten) waarbij de ploegen gevraagd worden (ook ex-KVV) die zich
willen inschrijven in het competitieve luik. Ze worden gevraagd welk niveau hun voorkeur draagt.
Door bepaalde criteria wordt nadien de indeling gemaakt. Mogelijk gaan andere provincies hier ook
mee te maken krijgen.
Entiteit Vrouwenvoetbal vraagt hierbij betrokken te worden.
Benny Mazur zegt dat er reeds infoavonden gepland waren met ex-KVV clubs. Ook gaat een
infoavond aanstaande maandag door. De clubs worden ingelicht over de systematiek van het
competitieve en het recreatieve met de daarbij horende opties.
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*Vanuit de VACHA vraagt men dat de clubs ook worden geïnformeerd omtrent presentatie 3v3?
Men geeft aan dat ook deze clubs werden uitgenodigd wanneer dit gepresenteerd werd door de
sporttechnici Voetbal Vlaanderen in elke provincie.
Ten tweede deelt men vanuit VACHA mee dat er mail werd gestuurd vanuit het secretariaat betreft
de inlezing E-ID waarbij in de mail verwezen wordt naar boetes of het niet kunnen spelen indien de
inlezing niet werd uitgevoerd.
Jorg Keldermans citeert de mail. Benny Mazur zegt dat de inhoud van die specifieke mail niet juist is.
Hij vraagt of deze mail kan bezorgd worden aan hem.
Hierop vult Benny Mazur volgende aan: 31 maart is de officiële ledentelling. Enkele maanden
geleden werd een eerste communicatie verstuurd ifv. deze officiële meting.
Een ander belangrijk component is het uitrollen naar recreatief voetbal, minivoetbal en andere
entiteiten en dit vanaf 1 september. Hieruit zal blijken als, gewerkt wordt met het digitaal
wedstrijdblad, iemand aangesloten is in de oude methodiek van KVV, VMF, KBLVB. Is die persoon
niet gekend in ons systeem, kan hij niet op het wedstrijdblad vermeld worden. In die optiek worden
alle entiteiten gevraagd zich in regel te stellen.
Walter Troonbeeckx vraagt aansluitend naar de situatie van personen met een Nederlands
(buitenlands) paspoort?
In de eerste communicatie, waar Benny Mazur het over had, werd vermeld dat deze situatie geen
probleem vormt. In dezelfde lijn kan dit doorgetrokken worden naar een 7-jarige zonder E-ID.
Men moet wel zijn/haar identiteit kunnen bewijzen.
Bijkomend vraagt Walter wat er gebeurt als iemand zijn ID-kaart vergeet? Kan men dan de uitprint
gebruiken?
De VSC geeft aan dat afgedrukte versies moeten aanvaard worden door de refs, mocht een ID-kaart
vergeten worden. Dit zijn onderrichtingen vanuit het Bureau Arbitrage.
Tot slot deelt Benny Mazur mee dat deze materie een heel ingewikkelde constructie is.
Enerzijds vraagt Sport Vlaanderen een geïndividualiseerde herkenning via de ID-kaart.
Anderzijds baseert de Privacycommissie zich op wetgeving van ’82 en ’93, tegengesteld tegen het
nieuw decreet, dat aangeeft dat als men de ID-kaart gebruikt, men het Rijksregisternummer dient af
te schermen.
Betreft het inlezen van de ID-kaart wordt nu in de hele sportwereld gezegd dat dit verboden is.
De federatie heeft een uitzondering verkregen in deze, gezien er gewerkt wordt met een
veiligheidsconsulent, geeft Benny aan.
Dit wordt zeker vervolgd in de toekomst.

Johny Vanspauwen bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng tijdens deze vergadering.

Johny Vanspauwen
Voorzitter

Ben Doumen
Secretaris
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