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Welkom
Johny Vanspauwen opent deze eerste zitting van het nieuwe seizoen.
Hij vraagt de leden, om zoals het voorbije seizoen, op hetzelfde elan te kunnen blijven vergaderen.
1.
Goedkeuring verslag VSC 07 06 2018
Opmerking vanwege Paul Brams op agendapunt 3 - Bespreking integratie U21:
“De VSC gaat akkoord met de conclusie, ook betreft het financiële voorstel zoals voorgelegd.”
Hij vraagt een aanpassing als volgt:
“De provincies gaan akkoord met het principe. De clubs van hogere afdelingen vragen respijt tot
8/9 vooraleer een definitieve beslissing te nemen.”
De VSC is akkoord.
2.
Briefwisseling
-Via mail op 3 september vraagt Wim Fonteyn de leden van de VSC zijn huidig mandaat als 2de O/Vz
van de VSC te willen blijven steunen (zie agenda punt 4). Het zou hem verheugen deze taak verder te
kunnen blijven opnemen in belang van het voetbal in Vlaanderen.
-Via mail op 5 september licht Gilbert Timmermans de VSC in omtrent stand van zaken integratie U21
profs in hogere amateurreeksen. Dit naar aanleiding van de genomen beslissing in de vergadering
van de RVB en AV van de Pro League op 4 september. Beslissing werd, via hun CEO Pierre François,
overgemaakt aan Gilbert Timmermans. Wordt verder besproken in deze vergadering.
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3.
Huldiging Willy Brockmans wegens bereiken leeftijdsgrens
Johny Vanspauwen eert meneer en mevrouw Willy Brockmans. Willy neemt afscheid omwille van de
bereikte leeftijdsgrens.
Johny Vanspauwen schetst de loopbaan van Willy en enkele anekdotes over Willy en zijn echtgenote.
Hierna worden Willy en zijn echtgenote namens de hele VSC in de bloemetjes gezet.
De VSC bedankt hen beiden met een hartelijk applaus.
Willy Brockmans dankt op zijn beurt de VSC. Hij vond het een eer deel uitgemaakt te hebben van
deze VSC.
Willy vraagt of dergelijk eerbetoon een traditie wordt voor de andere collega’s binnen de VSC. Hij
vindt het namelijk belangrijk dat ook zij in de bloemetjes gezet worden als dank voor hun jarenlange
inzet in en voor het voetbal.
4.
Verkiezing 1ste en 2de ondervoorzitter VSC
Andre Daems zegt kandidaat te willen blijven in de VSC, als 1ste O/Vz.
Aansluitend deelt hij mee dat voor de VACHA Jorg Keldermans aangeduid werd als nieuwe
woordvoerder.
Wim Fonteyn liet via mail weten kandidaat te willen blijven in de VSC als 2de O/Vz.(Zie briefwisseling).
De VSC is unaniem akkoord en bevestigt de mandaten van beide heren met handgeklap.
5.

Agenda NRC van 17 september 2018: standpunten Voetbal Vlaanderen

1. Verkiezing van een voorzitter van de NRC
Dhr. Godin werd verkozen tot lid van Uitvoerend Comité. Hierdoor dient een nieuwe voorzitter NRC
verkozen te worden. Wordt maandag beslist.
Johny Vanspauwen laat weten geen kandidaat te zijn voor die functie binnen de NRC.
2. Aanduiding van de ondervoorzitters van de NRC
Johny Vanspauwen blijft kandidaat namens Voetbal Vlaanderen voor deze functie binnen de NRC.
De VSC steunt Johny Vanspauwen als ondervoorzitter van de NRC.
3. Stemmenverdeling voor het seizoen 2018/2019
Geen bemerkingen.
4. Verslag en gestemde teksten van de zitting van 11.06.2018
Geen bemerkingen.
5. Briefwisseling
Wordt maandag afgewacht.
6. Interpretaties Uitvoerend Comité en beslissingen algemene vergadering vzw KBVB
Een aantal interpretaties worden verder behandeld in deze vergadering.
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7. (17-90) Organisatie van de nationale vrouwencompetities
Betty Van Proeyen zegt dat het voorstel aangepast dient te worden zoals vermeld in het verslag van
de VSC van 7 juni. Die aanpassing is in deze niet opgenomen.
Benny Mazur leest wel in het verslag van de NRC van 11 juni het volgende:
‘De ACFF is geen voorstander van het voorstel omdat ze vreest dat de clubs van de Pro League de
bestaande clubs zullen leegroven in hun zoektocht naar valabele speelsters. Het punt wordt
verdaagd.’ Bijgevolg werd het punt niet gestemd.
Hij geeft vervolgens aan dat aanstaande dinsdag een meeting gepland staat met betrokkenen van de
vleugels, de cel Vrouwenvoetbal en collega’s van de KNVB. Er zal gepraat worden over de heropstart
van een competitie 2019-2020 KBVB-KNVB (Bene League?). Mogelijk kan dat ook linken hebben naar
het voorgelegde.
Ook binnen Voetbal Vlaanderen werd en wordt hard gewerkt aan de upgrade van de kwaliteit van
meisjes van 14-17 jaar die nu in de topsportscholen zitten. Hij verwijst naar het tweede team van de
Yellow Flames. Het zou mogelijk een piste zijn, in het kader van hun opleidingstraject, om ook de
Yellow Flames vanaf het seizoen 2019-2020 te integreren in deze competitie, mogelijk zelfs in de
Super League. Dit wordt verder bekeken.
De VSC geeft aan bij haar eerder standpunt te blijven. Bemerking wordt overgemaakt op de NRC.
8. (17-104) Integratie van de beloften van de Pro League in de nationale amateurreeksen
Johny Vanspauwen vat kort samen. Hij geeft aan dat dit punt uitgesteld werd tot vandaag, dat men
akkoord ging met het principe, maar dat de VSC zich nog verder diende uit te spreken over de
invulling ervan.
In de verschillende provincies werden, voor de clubs die aantreden in hogere afdelingen, infosessies
dienaangaande gehouden. Na de infosessies werd een stemronde ingericht waarbij clubs schriftelijk
werden bevraagd over dit thema. Dit resulteerde in een resultaat van 57% pro het voorstel.
Bob Browaeys schetst kort de essentie van dit verhaal. Essentie is: de ontwikkeling van de talentvolle
speler(s). Hij verwijst vervolgens naar het topsportbeleid, de 10de strategische doelstelling van
Voetbal Vlaanderen. Die doelstelling zegt: ‘doorstroming van eigen talent in het betaald
voetbal’.
Vervolgens verwijst Bob naar de vijf topsportscholen. Jaarlijks gaat 800.000€ naar de werking van de
topsportscholen en krijgt Voetbal Vlaanderen 335.000€ subsidies van Sport Vlaanderen. Het is een
unieke kans om een beslissing te nemen waarbij de talentvolle spelers de best mogelijke competitie
kunnen krijgen. Als men erin slaagt om de spelers van de topsportscholen, bij uitbreiding het
Elitejeugdvoetbal, te laten doorgroeien tot profvoetballers, dan slaagt Voetbal Vlaanderen in de
doelstelling en worden de verkregen subsidies verantwoord.
Hij geeft aan dat er een financiële compensatie is voor de clubs die dan weer opnieuw kan ingezet
worden in het jeugdvoetbal. Ongeveer 200.000€ die men krijgt van de Pro League, wordt in de pot
gestoken wat dan ook weer naar de clubs gaat als financiële compensatie.
Tot slot vraagt hij na te denken over deze unieke kans. Mogelijk kan men, mede door een positieve
beslissing, hierdoor sterker staan in verdere onderhandelingen in het belang van clubs en spelers.
Jorg Keldermans zegt de stemming meegenomen te hebben naar de Raad van Bestuur VACHA. Daar
werd tevens het gewicht van de stemmen aangekaart. Wat blijkt, geeft Jorg mee , is dat er een groot
verschil is wat de clubs van 1ste amateur wensen en dat wat clubs van 2de en 3de amateur wensen.
Vanuit de VACHA beschikt men over twee stemmen. VACHA stemt hierdoor 1x voor en 1x tegen om
rekening te houden met alle clubs binnen de VACHA.
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Gilbert Timmermans zegt dat het terecht is dat iedere club van de VACHA 1 stem heeft gekregen.
Jorg Keldermans zegt hierop dat 57%-43% geen uitgesproken meerderheid is. Dan is er het feit dat
VACHA twee stemmen heeft. Doordat bijna de helft tegen het voorstel is, werd deze beslissing in
overleg en in eer en geweten genomen, gesteund door de Raad van Bestuur VACHA.
Marc Van Craen geeft een puntje van advies mee aan de VACHA, met name: de stemmen die
toegekend worden in de statuten van de VACHA gelden voor een stemming in de Algemene
Vergadering. In de statuten staan ook de bevoegdheden vermeld van de Algemene Vergadering.
Echter, dergelijke gehouden stemronde, behoort niet tot deze bevoegdheden. Mogelijk dient daarom
nagedacht te worden om andere formuleringen te vermelden in de statuten.
Paul Brams verwijst naar de bemerking, gemaakt in het verslag van 7 juni (streefcijfer lag voor
Vlaams-Brabant op 10.000€), en geeft aan dat men akkoord is met het voorstel zoals nu voorligt.
Echter oppert men vanuit Vlaams-Brabant om 10.000€ te vragen zolang er geen oplossing is over de
TV uitzendingen op zondagmiddag. Hij geeft wel aan dat dit geen breekpunt is.
Gilbert Timmermans zegt dat het voorstel te nemen of te laten is. Bijkomende eisen zijn quasi
onmogelijk. Gaat men voor 300.000€ dit heel belangrijke thema op de helling zetten, vraagt Gilbert?
Benny Mazur zegt dat de agenda met dit dossier niet afgesloten wordt. Blijven op de
onderhandelingstafel liggen; de algemene opleidingsvergoeding en de TV uitzendingen. Hij houdt
een pleidooi om in deze de verantwoordelijkheid op te nemen en te gaan voor het sporttechnische
luik, zoals uitgelegd door Bob Browaeys.
Johny Vanspauwen vraagt de mening van de entiteiten. De provinciale entiteiten zijn akkoord,
aangevuld met één stem van de VACHA. Hierdoor concludeert Johny Vanspauwen dat de VSC
akkoord is met het voorgelegde voorstel.
Jorg Keldermans geeft tot slot aan dat ook voor de Pro League het volledige dossier te nemen of te
laten is.
De mening van de VSC wordt maandag op de NRC voorgelegd.
Gilbert Timmermans dankt de VSC haar verantwoordelijkheid genomen te hebben in deze materie.
9. (17-107) Licentievoorwaarden 1ste klasse amateurs en competitieformule in 2de klasse
amateurs Voetbal Vlaanderen
Werd besproken in punt 8.
10. (17-115) Ethische Code “naast het veld”
Paul De Clippeleir vraagt waar men de teksten kan raadplegen van deze Ethische code?
Benny Mazur geeft aan dat de boekjes reeds door de KBVB in de Nederlandstalige tekst gedrukt
waren, nog vooraleer de Raad van Bestuur Voetbal Vlaanderen daar een GO heeft voor gegeven.
Deze boekjes zijn trouwens al intern gekend en verspreid. Hij zegt dat niemand kan struikelen over
de inhoud. Mocht het nodig zijn kunnen deze teksten aangeleverd worden.
Een reden dat het nog niet verstuurd werd aan de clubs, is omwille van het feit dat dit nog niet werd
goedgekeurd.
Tegen de volgende zitting wordt gevraagd of de boekjes beschikbaar zijn voor de leden van de VSC.
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Benny Mazur vraagt een betere formulering ter verduidelijking van art.B240:
‘De Commissie Integriteit wordt opgericht in de schoot van door de Raad van Bestuur van de KBVB met de samenstelling
en bevoegdheden zoals voorzien in het huishoudelijk reglement van de Commissie Integriteit.’

De VSC is akkoord mits gemaakte bemerkingen.
11. (17-121) Eerste ploegen A en B
Gilbert Timmermans vraagt uitstel. Dit in afwachting van de integratie U21 in amateurreeksen.
Het punt waar men wel al over kan nadenken is of de B-ploegen, die nu in de provincie aantreden,
mogen stijgen naar hogere afdelingen?
Jorg Keldermans vraagt of de boetes in art.V1422 nog worden toegepast in de praktijk? Hij heeft de
indruk dat deze niet of nauwelijks worden toegepast. Men geeft aan dat het wel dient toegepast te
worden gezien de reglementaire bepalingen. Wordt nagekeken.
De VSC vraagt uitstel op de NRC.
12. (18-01) Aantal vervangingen
Betty Van Proeyen zegt dat nergens ‘Nationale Afdelingen Vrouwenvoetbal’ vermeld staat.
Zij vraagt in art.V1222 gelijkstelling en dat vermeld wordt in de kader onder 2de en 3de klasse
amateurs:
‘Nationale Afdelingen Vrouwenvoetbal.’
Gilbert Timmermans geeft aan dat de Pro League in art.P1222 volgende wenst aangepast zien:
‘Max. aantal wisselspelers’  ‘Elite jeugd U18’  van 4 naar ‘ 7 ’. (waarvan max. aantal wissels: 4)
De VSC is akkoord mits gemaakte bemerkingen.
13. (18-02) Beker van België disciplinaire bevoegdheid
De VSC is akkoord.
14. (18-03) Het kader van de scheidsrechters
Marcel Van Elshocht licht toe. Het behelst een amateurscheidsrechter die aantreedt in het
profvoetbal. Sommigen krijgen twee opdrachten per weekend, mogelijk een opdracht als REF en één
als VAR. Vandaar de vraag ter vergemakkelijking, gezien het contingent van effectieve VAR’s nog niet
groot genoeg is, een top ref uit amateurvoetbal sporadisch te kunnen inschakelen als 4de official,
indien hij vrij is.
De VSC is akkoord.
15. (18-04) Volgberoep
De VSC is akkoord.
16. (18-05) Verplichte inschrijving op het wedstrijdblad
Niet van toepassing voor de VSC.
17. (18-06) Minnelijke schikkingen
De VSC is akkoord.
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18. (18-07) Statuten en reglement van Voetbal Vlaanderen in het kader van “goed bestuur”
De VSC is akkoord.
19. (18-08) Strafprocedure - Draagwijdte van de schorsing
De VSC is akkoord.
20. (18-09) Internationale wedstrijden en nationale of provinciale selecties voor vrouwenploegen
Ter verduidelijking bemerkt Gilbert Timmermans in art.B1460.3.31 dat ‘(voetbal of futstal)’ best vóór
de A, U21,U19,U17 ploeg vermeld staat.
“31. een geselecteerde speelster, die deelneemt, afwezig is of beweert zich niet te kunnen vrijmaken
om deel te nemen aan de wedstrijden van de nationale (voetbal of futsal) A, U21, U19 of U17 ploeg,
mag aan geen enkele officiële en/of vriendschappelijke wedstrijd van haar club deelnemen …..”
Bijkomend wordt ter verduidelijking gevraagd om in art.B1460, zowel in punt 21-22-31-32, te
vermelden: ‘een Belgische nationale ploeg’
De VSC is akkoord mits gemaakte bemerkingen.
21. (18-10) Ontvankelijkheid - Vormvereisten (van bondsacties)
Jan Van Onsem vraagt in art.B1703.2.22 volgende verduidelijking gezien een niet-aangeslotene geen
gerechtigde correspondent heeft. Toevoeging van een vierde deelstreep:
‘ -door de belanghebbende zelf, zijn wettelijke vertegenwoordiger, gemandateerde of raadsman,
indien zij worden ingediend door een niet-aangeslotene.’
De VSC is akkoord mits gemaakte bemerking.
22. (18-11) U7: voetbal 3 tegen 3 binnen Voetbal Vlaanderen
De VSC is akkoord.
23. (18-12) Licenties profvoetbal
Niet van toepassing voor de VSC.
6.
Mededelingen Raad van Bestuur Voetbal Vlaanderen
Volgende punten werden besproken op de zitting van 28 augustus 2018 - toelichting Gilbert
Timmermans:
-Subsidiering 2017 en erkenning 2018. Uiteindelijke subsidiering 2017 = 4 miljoen euro.
Hieronder vallen tevens de dossiers van Open Clubgames, Futbalista, meisjesvoetbal, e.d.
Hierop vult Benny Mazur aan, het verhaal van Multiskillz. Dit is een verdere uitwerking van
Multimove.
Tweede aanvulling is dat de website gelanceerd wordt op 5 november 2018. (Meting Good
Governance op basis van het transparant zichtbaar zijn op de website)
-Aanpassing van Good Governance.
-Ethische Commissie Voetbal Vlaanderen. Twee leden dienen nog aangeduid te worden.
-Parket Voetbal Vlaanderen enkele vervangingen doorgevoerd in bepaalde provincies.
-Commissies en Comités  onverenigbaarheden – benoemingen. Tekst zal nog opgesteld worden
om dit in de toekomst te bekijken.
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-Situatie bondsgebouw West-Vlaanderen. Huur gebouw Roeselare om twee avonden per week de PC
en andere bestuursvergaderingen te organiseren.
-Sporttechnisch beleid presentatie door Bob Browaeys.
-Integratie U21 in het amateurvoetbal.
-Opleidingsavonden in de provincies. Zie verder in punt 7.
7.
Inbreng vanwege de entiteiten
-Johny Vanspauwen deelt mee dat er in het najaar opleidingen per provincie worden georganiseerd
in de vorm van dag- en avondopleidingen. Deze opleidingen behandelen thema’s zoals GDPR,
verenigingswerk, digitalisatie E-Kickoff, aansluitingen/transfers.
Hij vraagt de leden clubs aan te sporen hieraan deel te nemen. Leden van de VSC die zelf interesse
hebben, zijn ook welkom hieraan deel te nemen. Inschrijving avondopleiding: 12.50€,
dagopleiding: 25€.
-Vervolgens kaart Johny Vanspauwen de conferentie aan omtrent ‘voetbal en diversiteit’. Deze
conferentie gaat door op 22 oktober in Brussel. Ook daarvoor kunnen leden van de VSC inschrijven.
Inschrijving is gratis.
-Ten derde verwijst Johny Vanspauwen naar de gele en rode kaarten en de invoering van de nieuwe
GDPR wet.
Hierdoor kan de informatie over de verzamelde gele/rode kaarten niet meer openbaar geraadpleegd
worden. Dit geldt wel nog voor de betrokken clubs zelf waarbij info te raadplegen is via hun E-Kickoff
login.
Benny Mazur zegt verrast te zijn dit te moeten vernemen vanwege de KBVB en de daarbij horende
toepassing van de GDPR reglementering. Voetbal Vlaanderen werd weliswaar betrokken bij de
nieuwe GDPR wetgeving, maar niet bij de toepassing hiervan op de werkvloer.
Ondanks de GDPR reglementering is men ervan overtuigd dat het toelaatbaar moet zijn dat
gele/rode kaarten zichtbaar zijn. Indien men dit zo strikt gaat toepassen wordt het quasi
onwerkbaar. Wat met andere publicaties en verslagen in Sportleven? Wat met publicaties in de
kranten ivm gepubliceerde schorsingen?
Voetbal Vlaanderen zal dit verder opnemen en opvolgen.
-VACHA vraagt naar de nieuwe reglementsboeken 2018-2019? Gilbert Timmermans laat weten dat
verzendingen lopende zijn.
-Andre Daems geeft mee dat hij op 3 oktober een bijscholing zal volgen omtrent ‘BTW bij
sportverenigingen’. Mochten er belangrijke zaken meegedeeld worden zal Andre deze doorgeven.
-Mogelijk wordt de vergadering VSC van oktober uitgesteld. Wordt verder opgevolgd.

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

Johny Vanspauwen
Voorzitter

Ben Doumen
Secretaris
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