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Welkom
Johny Vanspauwen opent de zitting en heet iedereen welkom.
1.
Goedkeuring verslag vergadering 8 april 2017.
Geen bemerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd.
2.
Briefwisseling.
Op 8 mei jl. werd een schrijven ontvangen vanwege dhr. Gilbert Timmermans omtrent het voorstel
wijziging art.1556+1557 dat het toekennen van de titel van algemeen kampioen in 2de en 3de klasse
amateur Voetbal Vlaanderen regelt.
Dit punt wordt verder in deze vergadering behandeld onder punt 5.
3.
Voorstel wijziging art.1222 – Wisselspelers/wisselprocedures
Andre Daems geeft aanvullend mee dat een groot aantal clubs jongeren een deeltijds contract geven.
Als deze jongeren toch betaald worden willen de clubs deze ook op het wedstrijdblad zetten, zelfs al
zou blijken dat de ouderen beter zijn.
Er wordt gevraagd of de U21 regel hierdoor niet omzeild wordt?
Andre Daems repliceert dat dit nooit aan de orde kwam tijdens het debat met de clubs.
Navraag leert ook dat er in 1ste Amateur 157 betaalde sportbeoefenaars zijn. Drie clubs hebben er
geen. Twee Waalse clubs hebben er 20. Zij hebben allen een RSZ-nummer wat niet gezegd kan
worden in 2de Amateur, zegt Andre. In 2A en 2B zijn er telkens 13 op 16 met een RSZ-nummer. In
Wallonië zijn er 6 op 16 met een RSZ-nummer.
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Gilbert Timmermans bemerkt dat de reglementeringen onoverzichtelijk worden gezien elke vleugel
haar eigen reglementen maakt, maar ook gaat elke afdeling haar eigen reglementen maken.
De VSC is akkoord. Bijgevolg wordt het voorstel aan de NSC overgemaakt.
4.

Agenda NSC van 15 mei 2017: standpunten Voetbal Vlaanderen.

1. Verslag en gestemde teksten van de zitting van 10.04.2017
Aangezien Benny Mazur verontschuldigd was wenst hij wel een inhoudelijke opmerking mee te
geven naar de toekomst toe omtrent het vrouwenvoetbal. Als de Pro-League de lead krijgt in dat
dossier zou dat toekomstgericht positief kunnen zijn voor het vrouwenvoetbal. Echter is men ervan
overtuigd, op basis van alle gegevens waarover men beschikt, dat er vandaag geen oplossing is voor
het probleem. Er zijn onvoldoende meisjes om op het hoogste niveau kwalitatief te voetballen. Hij
geeft wel aan dat er veel aankomende talenten zijn bij U13 tot U16. Vandaar dient er stapsgewijs
gewerkt te worden om binnen drie a vier jaar de vruchten hiervan te kunnen plukken.
Verder geen bemerkingen.
2. Briefwisseling
Wordt maandag op de NSC afgewacht.
3. Interpretaties Uitvoerend Comité en beslissingen algemene vergadering vzw KBVB
Deze worden verder behandeld in deze vergadering.
4. (16-74) Club met twee eerste ploegen – Specifieke voorwaarden
De VSC is akkoord voor wat betreft Voetbal Vlaanderen.
5. (16-75) Verplaatsingskosten
De VSC is akkoord.
6. (16-76) U21-, U17- en U15- ploegen in het futsal
De verplichting wordt wel het eerste jaar toegepast voor clubs van de LENF. Voor 2de en 3de nationale
is de verplichting nog niet gewenst, geeft Benny Mazur aan.
Men stelt dat de ‘variant’ in art.F407.5 geschrapt moet worden.
Bijkomend wordt gevraagd indien clubs willen toetreden tot het systeem, hoe dat concrete vorm zal
krijgen de komende weken?
Als dat maandag op de NSC gestemd kan worden, kan dat uitgerold worden. Hier zit niet de
inschrijvingsdatum aan vast die voor de gewone competitie geldt. Bijgevolg zal een aparte modaliteit
opgesteld worden om in te schrijven. Ook zal flexibiliteit in deze toegepast worden, zegt Benny
Mazur.
De VSC is akkoord mits gemaakte bemerkingen.
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7. (16-79) Aanduiding scheidsrechters en assistent-scheidsrechters
Een tekstuele aanpassing wordt gevraagd in art. 1429.3.32. Het woordje ‘de’ in de eerste regel dient
geschrapt te worden. Zie hieronder:
32.”in het provinciaal voetbal voor wedstrijden van eerste ploegen Heren waarbij de een club uit 1ste provinciale afdeling is
betrokken,…”

De VSC is akkoord.
8. (16-81) Cumulatie van schorsing
In art.1809.3 wordt gevraagd toe te voegen:
3. Indien een schorsing ingevolge een rechtstreekse uitsluiting en een schorsing wegens het totaliseren van een aantal
waarschuwingen in één of meerdere wedstrijden dezelfde dag uitwerking hebben, wordt deze, die het gevolg is van een
uitspraak door de bevoegde instantie getroffen is, eerst ondergaan

Vervolgens wordt meegedeeld dat de ‘bepalingen geldig voor seizoenen 2015-2016 en 2016-2017’
geschrapt dienen te worden.
De VSC is akkoord mits gemaakte bemerkingen.
9. (16-82) Match Delegates
De VSC is akkoord.
10. (16-83) Verbintenissen van de aangeslotenen
De VSC is akkoord.
11. (16-84) Toegangsbewijzen, verdeling van de ontvangsten in de Beker van België en
abonnementen
Het vastleggen van de prijs op max. 10€ zoals bepaald in art.1616.1221, werd ingevoerd omwille van
te weinig toeschouwers. Op deze manier hoopt men meer volk naar het stadion te krijgen.
De vraag die zich stelt; wat met houders van een loge en hun genodigden? Men repliceert dat de
prijs max.10€ bedraagt maar dat men ook gratis binnen mag. (vb: houder bondskaart)
Gezien er onduidelijkheid is omtrent het al dan niet akkoord zijn tussen de clubs en het forfaitair
bedrag, wordt gevraagd of de prijs van max.10€ niet hernomen moet worden in art.1222?
Om duidelijkheid te scheppen verhuist de eerste alinea op blz.38 als eerste deelstreepje onder
art.1616.122, zijnde punt 1221. Aansluitend wijzigen volgende nummeringen: 1221 wordt 1222, 1222
wordt 1223 en 1223 wordt 1224.
1221.Voor speeldag 5, de 1/16de, 1/8ste en 1/4de finales, gespeeld tussen clubs van het profvoetbal, is de prijs van het
toegangsticket vastgesteld op maximum 10,00 EUR.

De VSC is akkoord mits gemaakte bemerkingen.
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12. (16-85) De leeftijd van de spelers
Volgend aandachtspunt wenst Benny Mazur mee te geven. Meisjes die tweede jaar zijn in een
categorie die uit twee jaar bestaat, kunnen er vandaag de dag geen gebruik van maken om in de
lagere categorie te spelen. Er moet in een ruim kader gezocht worden om zoveel mogelijk meisjes
aan het voetballen te houden. Meisjes worden vaak op een bepaald moment uitgesloten omdat er
voor hen geen plaats is. Hierdoor worden ze verplicht uit te wijken naar de C-D of E-ploeg.
Het verhaal van de 14-jarigen die in seniors provinciaal spelen zit de overheid dwars, zegt Benny
Mazur. Hij verwijst naar het verhaal van de zwemfederatie en de hetze omtrent het gemengd
waterpolo.
De VSC stelt voor om de leeftijd U19 te schrappen. Bijgevolg dient in de tabel in art.1009.21 de U19
geschrapt te worden.
U16 *

2002

U17 *

2001

Mogen spelen met seniores futsal indien 15 jaar oud
Speelsters U17 mogen spelen met U16 *
Mogen spelen met seniores voetbal indien 16 jaar oud
Speelsters U18 en U19 mogen spelen met U17 *

De VSC is akkoord mits gemaakte bemerkingen.
13. (16-86) Stijgers en dalers tussen de Super League Vrouwenvoetbal en de 1ste nationale
vrouwenafdeling
De VSC is akkoord met de teksten die zijn voorgelegd. Men geeft ter verduidelijking aan dat de drie
varianten vermeld blijven.
De VSC is akkoord.
14. (16-87) Ranking in de interprovinciale jeugd ACFF en gelabelliseerde samenwerkingsverbanden
Niet van toepassing voor de VSC.
15. (16-88) Normen voor de verlichting
Vanuit de VACHA wordt aangegeven dat clubs van 3de Amateur Voetbal Vlaanderen opteren voor 130
lux. Bijkomend is op een vergadering van de VACHA een voorstel voorgelegd van clubs uit 2de
Amateur Voetbal Vlaanderen, dat zegt te willen opteren voor 200 lux.
Een groot aantal clubs uit 3de Amateur geraken wel aan de 130, maar niet aan de 150 lux. Sommige
clubs wensen die investering niet te doen.
De VSC is akkoord.
16. (16-89) Interprovinciaal jeugdkampioenschap van de ACFF
Niet van toepassing voor de VSC.
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17. (16-90) De Sportcomités en de Beroepscomités
In art.262.4 vraagt men ter verduidelijking, omtrent de al dan niet vereiste aanwezigheid, volgende
tekst toe te voegen:
4. Werkingsmodaliteiten
De Beroepscomités moeten niet steeds voltallig vergaderen. De voorzitter van elk Comité kan, met inachtneming van Art.
1746.2, subkamers samenstellen die uit een beperkt aantal leden, waaronder een jurist, bestaan.
Hij bepaalt de plaats en tijdstip van de zittingen.
‘De aanwezigheid van de jurist is niet vereist, behalve in het geval van competitievervalsing zie punt 5.’

De VSC is akkoord mits toevoeging van bovenvermelde tekst.
18. (16-91) Afwezigheid van de scheidsrechter of de assistent-scheidsrechter
Ter verduidelijking omtrent de afwezigheid en de rangorde, vraagt men in art.1430.1 volgende te
schrappen en aan te passen in:
1. Het initiatief om deze procedure te starten moet uitgaan van de bezochte club. en begint na contact van de
terreinafgevaardigde met de bezoekende afgevaardigde.

De VSC is akkoord.
19. (16-92) Voorwaarden om verkiesbaar te zijn
Gilbert Timmermans licht toe gezien er een verschil is in de Nederlandse en Franse tekst. In die zin
wordt het aangepast aan de Vlaamse tekst.
Vervolgens wordt ook aangepast in art.206.1 “…op het moment van de aanvang van het mandaat.’
De VSC is akkoord.
20. (16-93) Verenigbaarheid mandaten en procedures voor de bondsinstanties
De VSC is akkoord.
21. (16-94) Pool van Specialisten
De VSC is akkoord.
22. (16-95) Commissie Veiligheid
De VSC is akkoord.
23. (16-96) Gele kaarten
De VSC is akkoord.
24. (16-97) Specifieke voorwaarden voor deelname aan wedstrijden van vrouwenploegen
Betty Van Proeyen vraagt een aanpassing in art.1019.5, met name;
5. Klasseverlaging in eindronde-, kwalificatie- of testwedstrijden
Bij eindronde-, kwalificatie- of testwedstrijden kan men in een eerste vrouwenploeg maximum 1 speelster opstellen die aan
drie of meer wedstrijden heeft deelgenomen tijdens de laatste zes kampioenschapswedstijden van een in een hogere
afdeling spelende eerste vrouwenploeg.

De VSC vraagt waarom dit niet geuniformiseerd kan worden zoals bij de heren?
Men verwijst in deze naar art.1017.
De VSC is akkoord mits gemaakte bemerkingen.
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25. (16-98) Toekenning vrijkomende plaatsen
Ter verduidelijking wordt art.1532.22 aangepast als volgt;
22. Provinciale afdelingen vrouwen
Indien er in het vrouwenvoetbal vóór 1 juli plaatsen vrijkomen in een provinciale afdeling, worden zij toegekend volgens de
modaliteiten vastgelegd door de provinciale algemene vergadering.
Zie art.1532.134

De rest van het artikel in punt 22 wordt geschrapt.
De VSC is akkoord mits gemaakte bemerkingen.
26. (16-99) Procedure bij bondsschulden van een club - Schorsing sportactiviteit
De VSC is akkoord.
27. (16-100) Scheidsrechter voor wedstrijden 5 tegen 5 en 8 tegen 8
De vraag wordt gesteld of art.801 ook niet aangepast moet worden?
Vanuit de VSC wordt hier negatief op geantwoord.
De VACHA bemerkt of een scheidsrechter van 13 jaar een provinciale selectie kan arbitreren van een
hogere leeftijd, de U15? De VSC antwoordt dat men niet verplicht is een 13-jarige hiervoor aan te
duiden.
De VSC is akkoord.
28. (16-101) Interprovinciaal jeugdkampioenschap van de ACFF
Niet van toepassing voor de VSC.
29. (16-102) Verplichte inschrijving van clubs van hogere afdelingen
Benny Mazur vraagt na te denken, omtrent het verplicht inschrijven van twee jeugdploegen in
art.1506.3, of het niet logisch zou zijn of dit ook van toepassing moet zijn voor 1ste en 2de Amateur?
Op die manier zou dit voor alle afdelingen Nationale Amateurs gelden.
Vanaf 2018-2019 is dit niet meer van toepassing. Vandaar is een nieuw voorstel overbodig.
De VSC is akkoord.
30. (16-103) Nationale Studiecommissie – Wijzigingen aan de reglementaire bepalingen
Vanuit de VSC komt de bemerking dat de term ‘KBVB’ ruim geïnterpreteerd kan worden? Dit zou
kunnen verwijzen naar meerdere geledingen of de CEO of de administratie.
Ter verduidelijk vraagt men in art.226.2 toe te voegen:
2. Samenstelling
De Nationale Reglementscommissie is samengesteld uit;
KBVB
Pro League;
Voetbal Vlaanderen;
ACFF.
zoals bepaald in het intern reglement van de Nationale Reglementscommissie.

De VSC is akkoord mits gemaakte bemerkingen.
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31. (16-104) De automatische externe defibrillator
Paul de Clippeleir licht toe.
Wat stoort in de gegeven opleidingen zegt Paul, is dat bij de opleidingen bepaalde zaken ontbreken
zoals zwetende of klamme handen (zeker bij sportman). Bij het aanbrengen van de pads gaat
hierdoor de efficiëntie verdwijnen. Vandaar stelt hij dat bij de opleidingen aandacht gegeven wordt
dat er steeds een propere handdoek bij zit en een schaar (open knippen kledij slachtoffer).
Benny Mazur zegt dat een defibrillator enkel van nut is als het goed bediend kan worden of goed
onderhouden wordt. Het heeft geen nut als het, zoals bij een aantal clubs, nog in een kast verstopt
zit.
Tevens verwijst hij naar het Prioriteitenbeleid van Voetbal Vlaanderen waarbij reeds 120 opleidingen
werden gegeven. Vlaanderen heeft dit nooit wettelijk gemaakt terwijl het in Wallonië wel wettelijk
bepaald is. In Wallonië heeft men de subsidiëring hieraan gekoppeld.
Vanuit Voetbal Vlaanderen loopt al vier jaar een actie (loopt nog tot 31 december 2017) waarbij
clubs een defibrillator (semi-autom.) kunnen aankopen aan gunstige prijs. 162 clubs tekenden reeds
in om dit toestel aan te kopen.
De prijs van het AED pakket bedraagt 750€ (excl.BTW) voor de AED met bescherm- en draagtas (29€
excl.BTW). Daarnaast heeft de club de optie om een binnenmuurkast aan te kopen. Deze bestaat
met een alarm (149€ excl.BTW) of zonder een alarm (129€ excl.BTW). Een laatste optie is een
buitenkast met alarm + thermostatische verwarming (429€ excl.BTW).
Wat zeker aangeraden wordt is het afsluiten van een onderhoudscontract (jaarlijks - 109€ Excl.BTW).
Het toestel moet nagekeken en onderhouden worden om efficiënt en duurzaam te blijven werken.
Tot slot deelt Benny Mazur mee, wordt ook in de beleidsfocus Jeugdsport de klemtoon gelegd op het
AED-toestel. Een club die intekent voor een AED-toestel, krijgt hiervoor een subsidiëring van 500€.
In die optiek zegt Benny Mazur, werd en wordt er veel ingezet door Voetbal Vlaanderen op dit
thema.
De VSC is akkoord.
32.(16-105) Herziening van het reglement
Gilbert Timmermans wenst Romain, Jorg en Jan te bedanken voor het nalezen.
Er gaan wel stemmen op om alles in het boek te zetten (basis + Voetbal Vlaanderen + profvoetbal).
Op die manier heeft men alles bij de hand.
5.

Voorstel wijziging art.1556+1557: toekennen van titel van kampioen in 2de en 3de klasse
amateurs
Vanuit de VACHA wordt gevraagd, indien het eerste alternatief weerhouden wordt, volgende regel
toe te voegen in zowel art. 1556.32 + 1557.32: “tenzij beide partijen anders overeenkomen”.
32. zal de titel van kampioen worden betwist door de winnaars van elke reeks, in één enkele wedstrijd, die wordt gespeeld
op het terrein van de club die het eerst wordt uitgeloot, tenzij beide partijen anders overeenkomen.
Wanneer deze wedstrijd op een gelijkspel eindigt, wordt conform het bondsreglement verlengingen gespeeld, eventueel
gevolgd door een strafschoppenserie (Art. 1233).
De thuisclub ontvangt 1/3 van de inkomsten, de bezoekende club ontvangt 2/3 van de inkomsten.
De thuisclub draagt alle organisatiekosten en de niet terugbetaalde scheidsrechtersvergoedingen, terwijl de bezoekende
club haar verplaatsingskosten draagt.

De VSC is akkoord mits bovenvermelde bemerkingen.
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6.
Nieuws Raad van Bestuur Voetbal Vlaanderen.
Volgende punten werden besproken op de RvB van 18 april 2017:
-Peter Bosmans werd geïnstalleerd als nieuw lid van de RvB Voetbal Vlaanderen. (ex KVV)
-Subsidiëring topsport werd verhoogd van 504.000€ naar 641.000€. Voor de nat. jeugdploegen
jongens is niets meer voorzien. Argumentatie: Voetbal Vlaanderen heeft te weinig impact op deze
materie.
-Organisatie werd beslist omtrent het verkiezen van het lid van het Vrouwenvoetbal voor de RvB.
Vraag wordt gesteld of de 24 personen hiervoor naar Brussel moeten komen of dat er per brief kan
gestemd worden? De VSC is akkoord per brief te laten stemmen. Bijkomend worden de kandidaten
gevraagd een CV bij te voegen.
-Na de fusie had Voetbal Vlaanderen op 31 maart 2017: 337.000 leden, waarvan 317.000 unieke
leden en waarvan 267.000 actieve leden.
-Jaarrekening van 2016 werd overlopen.(zoals steeds een nul-resultaat mits dotatie KBVB)
-De opleidingsvergoeding werd aangekaart.
-De audits van Double Pass voorjaar 2017 werden overlopen.
Vervolgens geeft Gilbert mee dat op 11 mei een vergadering plaatsvond (vooral administratie van de
vier geledingen) omtrent de implementatie van de fusie Voetbal Vlaanderen.
In grote lijnen komt het erop neer dat de drie toetredende federaties dit seizoen nog spelen volgens
hun reglementeringen, maar dat ze uiterlijk op 1 januari 2018 overgaan naar de digitale
wedstrijdbladen. Geleidelijk aan worden ze dan geïntegreerd in het grote verhaal van Voetbal
Vlaanderen.
Wat wel onmiddellijk gestandaardiseerd wordt is het systeem van de gele en rode kaarten naar
analogie van Voetbal Vlaanderen. Idem voor het toepassen van dezelfde boetes.
Gezien de volgende meeting omtrent de ledenregistratie op 31 maart 2018 plaats vindt, heeft Sport
Vlaanderen aanbevolen om tegen 31 oktober 2017 dit reeds klaar te hebben.
Dit zal geregulariseerd worden op basis van de E-ID aansluitingen. Vandaar worden alle geledingen
uitgerust met E-Kickoff en daarbij horende digi-passen.
Een duidelijke communicatie dienaangaande zal dan verstuurd worden aan de ‘oude VFV’ clubs om al
te beginnen met het inlezen van de gegevens.
7.
Inbreng vanwege de entiteiten… / varia
-Betty Van Proeyen betreurt het samenvallen van de finale Beker van België vrouwen en de finale
Beker van België beloften.
-Jan Van Onsem heeft bemerkingen omtrent het inlezen van ID-kaarten. Personen met drie of vier
voornamen worden soms geblokkeerd in het systeem. Na manuele rechtzetting lost zich dit op.
Maar de vraag die zich stelt is: hoe gaat men dat op het wedstrijdblad zetten?
-Romain Saelens vraagt naar de eerder besproken dispensatieregel in het gewestelijk jeugdvoetbal?
Op dit moment wordt gewerkt aan een tekst in overleg met de overheid, repliceert Benny Mazur.
-Etienne D’Eer geeft mee dat er vanaf september gestart wordt in Gent met een jeugdfutsalschool
voor leeftijd U9 tot U15.
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- Luc Verdonck vraagt naar afspraken omtrent het indienen van reglementswijzigingen.
Er wordt verwezen naar de eerdere genomen beslissingen met name:
Voor volgend seizoen geldt volgende strikte regel, zegt Gilbert Timmermans:
‘Gezien de bepalingen van art. 118.1 zeggen dat voorstellen op de agenda van de NSC komen als ze
zijn ingediend door het UC, de Pro League, de ACFF of Voetbal Vlaanderen.
Voorstellen van Vlaamse provincies of VACHA of Vrouwenvoetbal dienen dus eerst besproken te
worden in de VSC. Deze dienen gericht te worden aan de secretaris van de VSC.
Bij akkoord over een tekst, gaat het voorstel naar het Departement Reglement (118.3) en zo naar de
NSC.’

Johny Vanspauwen bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng tijdens deze vergadering.
Volgende vergadering VSC: zaterdag 10 juni 2017 om 10.00 uur

Johny Vanspauwen
Voorzitter

Ben Doumen
Secretaris
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