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Aanwezig: 
Voorzitter:                   Johny Vanspauwen 
VACHA 1ste klasse amat.:   André Daems 
VACHA 2de klasse amat.:  Jorg Keldermans 
Antwerpen:     Walter Troonbeeckx, Marc Van Craen 
Limburg:     Willy Brockmans 
Oost-Vlaanderen:    Wim Fonteyn, Marnix Roelands 
Vlaams-Brabant:    Paul Brams 
West-Vlaanderen:    Romain Saelens, Luc Clarysse 
Vrouwenvoetbal:    Marc Ronse, Betty Van Proeyen 
Futsal:      Etienne D’Eer, Jan Aerts 
 
Voorzitter VFV:      Gilbert Timmermans 
Secretaris-Generaal van de VFV:    Benny Mazur 
Secretaris van de VSC:      Ben Doumen 
Afgevaardigde van de Raad van Bestuur VFV:  Jan Van Onsem 
Waarnemers leden van de Raad van Bestuur VFV:  Karel Vanwesenbeeck, Willy Ozeel,  
                                                                                                    Jozef  Proost 
Verontschuldigd: 
VACHA 3de klasse amat.:                                            Luc Verdonck 
Limburg:      Romain Appeltans 
Vlaams-Brabant:      Jan Van Hout 
Vertegenwoordiging van de Refs:   Marcel Van Elshocht 
 
Welkom 
Johny Vanspauwen opent de zitting en heet iedereen welkom.  
 
Jan Van Hout wordt vertegenwoordiger van entiteit Vlaams-Brabant in vervanging van wijlen collega 
Willy Scheys.  
 
1. Goedkeuring verslag vergadering 12 november 2016.  
Geen bemerkingen.  Het verslag wordt goedgekeurd.  
 
2. Briefwisseling. 
Geen briefwisseling.  
 
3. Agenda NSC van 12 december 2016:  standpunten VFV  
1. Stemmenverdeling voor het seizoen 2016/2017 
Wim Fonteyn vat de vergadering van de werkgroep van 29 november samen. 
De werkgroep gaat akkoord met de genomen beslissingen en verduidelijkingen. 
Er wordt gevraagd de cijfers, ter kennisgeving, blijvend te agenderen op de dagorde van de  
Studiecommissie.   
 
2. Verslag en gestemde teksten van de zitting van 14.11.2016 
Ter info wordt meegegeven dat de opdeling van de sportieve provincie Vlaams-Brabant op de BAV 
met meer dan 90% van de stemmen werd goedgekeurd.  
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Betreft de gestemde teksten omtrent het afgelasten van wedstrijden (door de thuisclub!) wordt 
gevraagd om snel de communicatie te verspreiden naar de clubs. Vanuit de VFV zal dit eerstdaags 
verstuurd worden via E-Kickoff.    
Ter info wordt al meegegeven dat betrokkenen per mail op de hoogte worden gebracht. Tevens 
worden diegenen die gelinkt zijn aan betrokken ploegen via de app BBF ook ingelicht.  
Niet enkel de output, maar de input is in deze even belangrijk. De ingave kan door de G.C. gebeuren 
of door een clubmedewerker die toegang heeft tot het systeem, via de digitale sleutel.  
 
Verder geen bemerkingen. 
 
3. Briefwisseling 
Er is briefwisseling omtrent een correctie in art. F349 van het futsal.  
 
4. Interpretaties Uitvoerend Comité en beslissingen algemene vergadering vzw KBVB 
Er zijn twee interpretaties die verder in deze vergadering worden besproken. 
 
5. (16-30) Benaming van een club 
Er wordt gevraagd of een streek mag opgenomen worden in een geografische verwijzing van de 
benaming van een club? Zie voorbeelden als Meetjesland of FC Maasland Noordoost.  
 
Vanuit de VACHA wordt voorgesteld om een Belgische geografische verwijzing toe te voegen. 
 
Aan de NSC zal voorgesteld worden toe te voegen in art.303.1.11: “ ….moeten minstens een 
geografische verwijzing naar de plaats van de exploitatiezetel van de club bevatten.”  
 
De VSC is akkoord mits gemaakte bemerkingen.  
 
6. (16-31) Procedure bij bondsschulden van een club 
De VSC is akkoord.  
 
7. (16-32) Vormvereisten van een bondsactie 
De VSC is akkoord. 
 
8. (16-33) Weddenschappen 
De VSC is akkoord. 
 
9. (16-34) Dag van de schorsing 
Er staat een foutje in de tabel in de Franstalige teksten. Dit wordt aangepast.  
De VSC is akkoord. 
 
10. (16-35) Strafprocedure – Draagwijdte van de schorsing 
De VSC is akkoord. 
 
11. (16-36) Jeugdlabel ACFF 
Niet van toepassing voor de VSC. 
 
12. (16-37) Overdracht van patrimonium en van het stamnummer 
Er wordt gevraagd omtrent de puntenhandicap toe te voegen in art.1920 zoals vermeld staat in art. 
2016.4.43 – tweede deelstreep 
De VSC is akkoord. 
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13. (16-38) Heraansluiting van een speler wiens contract als betaalde sportbeoefenaar   
        verstrijkt op het einde van het seizoen 
Gezien er een nieuw CAO is opgemaakt, wordt gevraagd dit uit te stellen om de verschillende artikels 
te herbekijken in het licht van deze CAO.   
De VSC gaat hiermee akkoord. 
 
14. (16-39) Het mandaat van lid van een bondsinstantie 
De VSC is akkoord. 
 
15. (16-40) Competitions Department ACFF 
Niet van toepassing voor de VSC. 
 
16. (16-41) Overstap naar of inschrijving in KBVB-/VFV-futsalcompetities 
Men vraagt wat gebeurt met clubs die zich sportief van het behoud kunnen verzekeren. Of deze 
ploegen in deze reeks mogen blijven of deze na de nieuwe samenstelling in een verplichte degradatie 
komen van 1 of 2 ploegen?   
Hiervoor wordt verwezen naar Titel 15 punt 2 en punt 5. 
Mogelijk kan ook het Departement Futsal na 31 maart in overgang een haalbare competitie inrichten 
en dit per jaar bekijken. 
In die zin wordt in Titel 15.5 toegevoegd: “…zal de modaliteiten bepalen voor de volgende seizoenen“ 
 
Naar aanleiding van punt 3 in Titel 15 wordt de vraag gesteld of dat ook van toepassing kan zijn voor 
het vrouwenvoetbal?  
In functie van het groter geheel door de fusie met VMF en KBLVB worden werkgroepen opgericht die 
verschillende mogelijkheden tot integratie bespreken.  
 
De VSC is akkoord.  
 
17. (16-42) Boetes voor waarschuwingen en uitsluitingen in vriendschappelijke wedstrijden 
De VSC is akkoord. 
 
18. (16-43) Eindrangschikking in hogere afdelingen 
Gezien de tegenstrijdigheid in de KBVB-reglementering en de UEFA-reglementering omtrent het 
vrouwenvoetbal vraagt men toch om enige uniformiteit.  
 
De VSC is akkoord. 
 
19. (16-44) Licenties en competitievoorwaarden futsal 
De vraag wordt gesteld wie in art. F425-426 de competitievoorwaarden zal controleren voor 2de en 
3de nationale?  
Men verwijst naar art.286.2 dat uitsluitsel geeft. Dit wordt ter verduidelijking ook toegevoegd in art. 
F425-F426.  
 
In art. F424.2 wordt opgemerkt dat dit een Franstalige tekst is. Dit wordt aangepast.  
 
De VSC is akkoord mits gemaakte bemerkingen. 
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Tot slot vraagt men in de motivering naar het masterplan futsal 2017-2020. 
Er wordt aangegeven dat het een leidraad is om te verduidelijken wat men met het futsal wil 
verwezenlijken en wat de ambities zijn. Het Uitvoerend Comité werd gevraagd te blijven investeren 
in het futsal.  
Het masterplan wordt meegestuurd samen met het verslag van deze vergadering.  
 
4. Bespreking verslag werkgroep Eerste elftallen B van 12 november 2016  
Een samenvatting van de bespreking in deze werkgroep wordt gebracht. Het verslag werd 
toegevoegd aan de uitnodiging van deze vergadering.  
In de loop van februari zal de werkgroep dit verder opnemen nav. gemaakte afspraken.  
 
Wordt vervolgd. 
 
5.           Voorstel tot wijziging van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van Voetbal  
              Vlaanderen  
Gilbert Timmermans licht toe en geeft mee dat mogelijk het HHR zal verdwijnen op termijn. Er zijn 
ideeën om het reglementenboek aan te passen waar een boekdeel Voetbal Vlaanderen met al zijn 
aspecten ingepast wordt in verwerkt.  
Ter info wordt meegedeeld dat de reglementen van VMF en KBLVB voorlopig blijven gelden zolang 
deze niet in tegenstrijd zijn met de nieuwe Statuten en het HHR. Deze konden niet op korte termijn 
aangepast worden.  
Verschillende werkgroepen worden opgericht om op 30 juni 2017 uitsluitsel te hebben hieromtrent. 
Bedoeling is om aan het begin van het seizoen 2018/2019 een volledige integratie te hebben. 
 
De VACHA vraagt naar de mogelijkheid omtrent de aanduiding van 1ste en 2de ondervoorzitter 
vermeld in art. 10.4 als volgt: één ondervoorzitter uit Hogere afdeling en één van Lagere afdeling?  
Volgende wordt voorgesteld: “Minstens één van deze functies dient toevertrouwd te worden aan een 
lid komende uit de toetredende federaties en één aan de clubs uit Hogere afdeling”. 
 
Benny Mazur verduidelijkt dat er een consensus was bereikt op de gestemde teksten van 4 oktober. 
De omschrijving is mogelijk anders geformuleerd maar inhoudelijk is het hetzelfde gebleven.  
De essentie van de vraag die zich stelt is bestuurders een mandaat van vier jaar te geven.  
De VSC is hiermee akkoord. 
Anderzijds is er geen consensus bereikt binnen de VSC omtrent het HHR. Niet alle entiteiten hebben 
dit vooraf kunnen bespreken binnen hun provincie.  
De entiteiten lagere afdelingen wensen wél dat de Algemene Vergadering zich uitspreekt over de 
eventuele wijzigingen aan de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. De voorzitter VFV geeft aan 
dat de oude tekst van punt 6 ter zake behouden wordt.  
 
De VSC is akkoord mits gemaakte bemerkingen. 
 
6. Nieuws Raad van Bestuur VFV. 
Gilbert Timmermans licht de besproken punten toe van de vergadering van 22 november 2016:    

- Goedkeuring van het verslag. 
- Bespreking Beleidsplan. 
- De opstart van Voetbal Vlaanderen. Tevens wordt gewerkt aan een nieuw logo. Dit wordt 

mogelijk voorgesteld op AV van 11 januari 2017.  
- Voorbereiding van de AV van 11 januari 2017. 
- Bespreking Statuten en Huishoudelijk Reglement. 
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- Het voorstel van de Pro-League om pool jeugdopleiding uit te breiden voor twee jaar voor 
het amateurvoetbal. 
De nota dienaangaande wordt ter informatie toegevoegd aan het verslag van deze 
vergadering, samen met de presentatie inzake opleidingsvergoeding opgesteld door Benny 
Mazur en Bob Browaeys. 
 

7. Inbreng vanwege de entiteiten… 
-Vanuit Limburg stelt men de vraag wat er staat te gebeuren met de gebouwen van secretariaten en 
toetredende federaties?  
Het gebouw van de VMF te Deurle wordt eigendom van Voetbal Vlaanderen. Mogelijk dient er 
bekeken te worden om een centraal gebouw te gebruiken om alzo de middelen gunstiger aan te 
wenden.  
 
-In art.1501 dient bijgevoegd te worden bij de organisatie van de kampioenschappen voor de 
VFV/ACFF: 2de en 3de klasse amateurs VFV ‘en hun reserven.’ 
 
8. Varia 
Vanuit de VFV worden twee aanbevelingen meegegeven:  
Ten eerste: 
In Juni 2017 vinden een aantal verkiezingen plaats. Er wordt gevraagd, zeker binnen het 
vrouwenvoetbal en het futsal, na te denken op welke methodische wijze men die verkiezingen gaat 
invullen. 
Ten tweede: 
Momenteel gelden reglementaire beperkingen wat betreft het instappen van clubs per gemeente. 
( 1 club per schijf van 5000 inwoners/gemeente) 
Er dient nagedacht te worden om dit uit de reglementering te halen of om een vorm van extra 
toelating te tolereren gezien de toetreding van bestaande clubs uit andere bonden omwille van de 
fusie met de VFV. 
 
Mogelijk kan er een instroom gebeuren van clubs buiten de fusie om.  Ontvangt men hieromtrent 
berichtgeving, vraagt men deze te centraliseren via de Secretaris-generaal van de VFV. Op die manier 
worden die clubs op de juiste manier geïnformeerd.   
 
 
Johny Vanspauwen bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng tijdens deze vergadering. 
 
Hij deelt tot slot mee dat, gezien de agenda van de NSC en de AV van Voetbal Vlaanderen, de 
eerstvolgende vergadering van de VSC doorgaat op 11 februari 2017. 
 
 
 
Johny Vanspauwen                                                                      Ben Doumen      
    Voorzitter                                                                                      Secretaris  


