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Welkom
Wim Fonteyn opent in verontschuldigde afwezigheid van voorzitter Johny Vanspauwen en
ondervoorzitter André Daems de eerste zitting van 2019 en wenst vanwege het bureau van de VSC
alle leden en aanwezig publiek een fijn 2019. Hij hoopt met deze groep verder constructief samen te
werken in 2019 zoals dat voorgaande jaren het geval was.
1.
Goedkeuring verslag VSC 07 12 2018
Het verslag van de VSC van 7 december wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
Gilbert Timmermans verzoekt een apart verslag op te maken van de schriftelijke bevraging die op 20
december met akkoord van voorzitter Vanspauwen werd verstuurd, teneinde na stemming per mail
een gewijzigd voorstel inzake deelname meisjesploegen aan IP en P-competities, enkel voor 2de helft
seizoen 2018-2019 te aanvaarden. Op 26 december konden we via de secretaris, Ben Doumen,
vernemen dat alle stemgerechtigde delegaties hun akkoord hebben gegeven.
Apart verslag toegevoegd. Het door de VSC goedgekeurde voorstel wordt behandeld op NRC van
maandag 28 01 2019.
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2.
Briefwisseling
- Mail op 21/1/2019 vanuit een onbekend mailadres vrouwenvoetbalclubs@gmail.com

betreffende de groep van 9 vrouwenvoetbalclubs die niet te spreken zijn over de huidige
gang van zaken bij de KBVB en Voetbal Vlaanderen. De groep maakt in dat persbericht 10
voorstellen kenbaar.
Benny Mazur geeft aan dat dit al besproken werd in de Raad van Bestuur en dat dit in de
nabije toekomst verder besproken zal worden op diverse echelons van het vrouwenvoetbal,
zowel binnen Voetbal Vlaanderen als de KBVB. Eveneens later in deze vergadering (zie
agendapunt 13).
3.

Agenda NRC van 28 januari 2019: standpunten Voetbal Vlaanderen

1. Verslag en gestemde teksten van de zitting van 10.12.2018
Geen verdere opmerkingen.
2. Briefwisseling
Niet van toepassing.
3. Interpretaties Uitvoerend Comité en beslissingen algemene vergadering vzw KBVB
Dit punt wordt later in deze vergadering verder besproken.
4. (18-18) Uitvoerend Comité
Na een interpellatie van een aantal clubs, besliste de Algemene Vergadering van de KBVB van
15.06.2018 (waarop 73,85% van het totaal aantal stemmen werden uitgebracht) met een
meerderheid van 62,65% (Art. B131.4) om de beslissing van het Uitvoerend Comité van 29.03.2018 af
te keuren.
Deze beslissing hield in dat Art. 231.31.9° (alle maatregelen van algemene aard te nemen die nuttig
zijn om de goede werking van de feitelijke vereniging KBVB te garanderen) werd aangewend om een
duidelijke en niet voor interpretatie vatbare reglementsbepaling niet toe te passen (Art. B206.3: elk
mandaat in een bondsinstantie eindigt van rechtswege na afloop van het seizoen waarin het
betrokken lid de leeftijd van 75 jaar bereikt).
Naar analogie met een verworpen interpretatie van het bondsreglement (Art. B120.4), dient het
Uitvoerend Comité zich in de toekomst te schikken naar dit standpunt van de Algemene Vergadering.
Er werden verschillende amendementen ingediend tijdens de vergadering van 10 12 2018. Voetbal
Vlaanderen treedt het amendement van de KBVB bij en vraagt een 4/5de meerderheid van de
aanwezige leden.
De Pro League stelt een 2/3de meerderheid voor terwijl ACFF naar een systeem wil van 16 leden die
zich hiervoor uitspreken.
Voetbal Vlaanderen blijft zich scharen achter 4/5de maar Gilbert Timmermans vraagt om ook 2/3de te
aanvaarden indien een compromis noodzakelijk is. Marc Van Craen voegt hieraan toe dat bij 2/3de
het nog steeds mogelijk is om één blok buitenspel te zetten. Vandaar is 4/5de nog steeds beste optie.
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5. (18-20) Afwijking van leeftijdscategorie om medische redenen
Met dit voorstel beoogt de ACFF een identieke benadering als Voetbal Vlaanderen, gezien het huidig
artikel B1009.33 niet voldeed.
Op de NRC zouden enkele toevoegingen komen, maar deze zijn voorlopig niet terug te vinden.
Marnix Roelands stipt aan dat er op het internet lijsten circuleren van dokters waar je een
sportkeuring kan laten doen, maar deze lijsten zijn volgens hem niet up-to-date.
Benny Mazur verduidelijkt dat men via www.sportkeuring.be op een platform komt, waar de erkende
sportkeuringsartsen zijn vermeld. Dit is een systeem dat zeer goed werkt. Mochten er andere lijsten
circuleren dan zijn deze zeker niet officieel.
6. (18-24) Licentievoorwaarden in 1ste klasse amateurs en de competitieformule in 2de klasse
amateurs Voetbal Vlaanderen/ACFF
Dit is een discussie die reeds lang aan de gang is. Voetbal Vlaanderen wil de verplichting van 7
betaalde sportbeoefenaars weg bij de licentievoorwaarden voor eerste klasse amateurs. Ook de
VACHA is voorstander om dit aan te passen.
ACFF komt met een voorstel om de verplichting te hebben van 7 betaalde sportbeoefenaars na één
seizoen. Jorg Keldermans begrijpt niet goed waar dit vandaan komt. Mocht dit niet geschrapt worden
zullen we proberen het aantal van 7 naar beneden te krijgen.
Gilbert Timmermans geeft aan dat dit niet meer van toepassing kan worden voor volgend seizoen
omdat de licentieaanvragen reeds gedaan worden.
De VSC blijft bij zijn huidig standpunt en volgt de ontwikkelingen verder op.
7. (18-28) Vriendschappelijke wedstrijden : boetes – eventuele oproeping
Artikel B1816.2 laat niet toe om laakbare feiten (voorgevallen tijdens vriendschappelijke wedstrijden)
te bestraffen met een schorsing van minder dan 9 effectieve wedstrijden.
Dit betekent een volledige straffeloosheid voor slagen die zouden kunnen zijn toegebracht door
spelers of andere ernstige feiten (we verwijzen hiervoor naar de gekende indicatieve tabel).
Er wordt voorgesteld om dit bij te stellen door een vervolging door de bevoegde instanties voor te
stellen van feiten die aanleiding zouden kunnen geven tot een schorsing van meer dan 2 effectieve
wedstrijden. Deze sancties zouden slaan op alle categorieën van wedstrijden (officiële en
vriendschappelijke).
Indien de NRC instemt met de wijziging van artikel B1816.2, dient artikel B1907.12 te worden
aangepast dat momenteel de draagwijdte van de schorsing voor een aantal wedstrijden beperkt tot
de categorie wedstrijden waarin men werd uitgesloten.
Zoals aangegeven in de wijziging van artikel B1816, moeten de sancties van meer dan 2 wedstrijden
opgelegd in het kader van een vriendschappelijke wedstrijd ook kunnen betrekking hebben op alle
categorieën van wedstrijden (officiële en vriendschappelijke).
Gilbert Timmermans: De reden om terug te keren naar meer dan 2 (vanaf 3) is omdat men ook bij
vriendschappelijke wedstrijden streng wil optreden.
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Marc Van Craen: We zouden de boetes voor volgende reeksen moeten gelijkstellen met elkaar
- Super League vrouwen met 1ste amateur mannen.
- 1ste en 2de klasse vrouwen samen met 2de en 3de amateur mannen.
Gilbert Timmermans: De laatste alinea van artikel B1816 zou geschrapt moeten worden want die is
in tegenstrijd met de tabel.
Daarnaast wordt de opmerking gegeven dat er andere regels zijn in Vlaanderen en Wallonië met
betrekking tot het indienen van een wedstrijdblad voor vriendschappelijke wedstrijden. Het is in
Vlaanderen niet verplicht om het papieren wedstrijdblad door te sturen. Dus waarom zouden clubs
digitaal verkiezen als ze dan wel bestraft kunnen worden en bij papier niet?
VSC: Dit punt moet verder onderzocht worden aan de hand van de opmerkingen.
8. (18-32) Inschrijving van clubs van provinciale afdelingen en van het recreatief voetbal
Situatie: Een club heeft dit seizoen een A- en een B-ploeg in competitie, maar wil volgend seizoen de
competitie aanvatten met slechts één ploeg.
Gilbert Timmermans: als je van meerdere ploegen naar 1 ploeg gaat in het volgend seizoen kan je
kiezen voor een afdeling waar één van je clubs in speelde.
Marc Van Craen: ‘Uitkwam’ wijzigen tot ‘uit zou komen in het volgende seizoen’.
VSC: Gaat akkoord met vooropgestelde wijzigingen.
9. (18-33) Basisvoorwaarden
B1006 punt 16, 7de alinea: ‘speler uit het profvoetbal’ verdwijnt.
VSC: Akkoord zonder verdere opmerkingen.
10. (18-34) Voetbal Vlaanderen: diensten van trainers en opleiding van de trainers
Dit is een voorstel van Voetbal Vlaanderen dat reeds goedgekeurd werd op een vorige vergadering.
Er zijn kleine aanpassingen gebeurd in de tekst.
Marc Van Craen haalt aan dat er geen boete voorzien is voor 3de en 4de provinciale. Dit blijkt een
bewuste keuze, en geen vergetelheid, te zijn. Boetes gelden altijd tot en met 2de provinciale.
Betty Van Proeyen: Superleague vrouwenvoetbal betaalt een boete van 336 euro. Dit bedrag is niet
juist. Gelijkstellen met 1ste klasse amateurs: 280 euro.
De VSC gaat hiermee akkoord.
Jorg Keldermans: In de tabel staat ook een uitzondering bij 1ste klasse amateur. Deze uitzondering zou
ook moeten gelden voor Superleague vrouwenvoetbal, gezien de link naar de licentieregeling in
beide gevallen.
De VSC gaat hiermee akkoord.
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11. (18-35) Bureau Arbitrage Voetbal Vlaanderen / Provinciale Bureaus Arbitrage Voetbal
Vlaanderen
Wanneer een scheidsrechter een verslag opmaakt van een IP-wedstrijd wordt dit verslag behandeld
door Sportcomité Voetbal Vlaanderen. Maar als er een klacht op de arbitrage zelf komt, zou deze
behandeld moeten worden in de provincie waar de aanduiding van de scheidsrechter gebeurt. Dit is
een voorstel van het Bureau Arbitrage. Op die manier kan men verre en overtollige verplaatsingen
vermijden.
Benny Mazur: We moeten opletten dat er geen verwarring kan ontstaan. De klachten inzake
wedstrijden van het senioresamateurvoetbal D1-D2-D3 worden nog steeds behandeld in Bureau
Arbitrage Voetbal Vlaanderen in Tubeke.
Volgens Gilbert Timmermans staat dit duidelijk genoeg omschreven in het reglement.
VSC: Standpunt V265 goedgekeurd. Akkoord zonder verdere opmerkingen.
12. (18-36) Discriminerende spreekkoren
Omwille van een uitspraak van het BAS (dossier Beerschot) waarbij bestraffing van discriminerende
spreekkoren werd afgewezen omwille van een tegenstrijdigheid in artikel B307 is er nood aan
wijziging reglement.
Profvoetbal vraagt om te vervolledigen en rekening te houden met enkele particuliere zaken.
VSC: Akkoord zonder verdere opmerkingen.
13. (18-37) Aansluiting – Toewijzing
Jan Van Onsem: Er is niets fundamenteel gewijzigd. De bepaling: ‘Het is enkel een administratieve
identificatieformaliteit’ is eruit gehaald.
VSC: Akkoord zonder verdere opmerkingen.
14. (18-38) Reserveploegen 1ste, 2de en 3de klasse amateurs
Voor Voetbal Vlaanderen werd beslist (V1508) dat op het einde van het seizoen 2018-2019 de clubs
van de hogere amateurreeksen éénmalig een B-ploeg kunnen inschrijven in de provinciale reeksen,
en dit op een hoger niveau dan 4de provinciale:
• 1ste klasse amateurs: in 2de provinciale
• 2de en 3de klasse amateurs: in 3de provinciale
Er wordt hierbij GEEN leeftijdsbeperking opgelegd.
Dit was een voorstel van Voetbal Vlaanderen waar de VSC reeds mee akkoord ging vorig seizoen.
Jorg Keldermans: clubs hebben schrik voor een devaluatie van de reservecompetities. VACHA vindt
nu dat deelname verplicht moet blijven. De reserven moeten blijven om spelers bij de clubs te
houden die anders tussen beloften en eerste ploegen vallen.
Gilbert Timmermans en Benny Mazur vinden dit een vreemd standpunt want dit is mede ingediend
op vraag van desbetreffende clubs tijdens vele gesprekken.
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Benny Mazur geeft aan dat vorig jaar al beslist werd om na het seizoen 2018-2019 B-ploegen van
D1-D2-D3 te laten instromen in 2de of 3de provinciaal. Logica hieraan verbonden is dat de clubs zelf
kunnen bepalen of ze aanvullend nog een reserveploeg in lijn brengen. Men kan kiezen voor B-ploeg
in provinciaal of men kan dat niet. Logisch is dat men dan ook kan kiezen voor de rest van het
clubtraject, bijvoorbeeld al dan niet reserven, al dan niet U21/U19 interprovinciaal of provinciaal.
Een reserveploeg bevolken met minder goede spelers of nog erger, ze enkel hierom weghalen in
provinciale is zeker niet positief. Hij geeft aan dat dit tijdens de vorige zitting binnen de VSC eenparig
werd goedgekeurd, zoals nu ingediend in de NRC.
Wim Fonteyn geeft aan dat dit punt inderdaad in de vorige vergadering (zie verslag) reeds werd
goedgekeurd binnen de VSC. We moeten ons houden aan deze stemming.
Op de NRC zal het bij punt 1553 afhankelijk zijn wat de ACFF zal willen.
Marc Van Craen: de clubs die een nieuwe B-ploeg inschrijven hebben geen termijn. Voor 1 april
moeten bestaande B-ploegen wel reeds aangeven in welke reeks ze willen spelen. Als men inschrijft
is het afhankelijk van het niveau van de A-ploeg.
Het is inderdaad verrassend dat de datum ‘voor 1 april’ niet op het gehele eerder gestemde
reglement slaat. Derhalve geeft Gilbert Timmermans aan, dat er best een interpretatie door de Raad
van Bestuur van Voetbal Vlaanderen dient te komen, zodat de datum van 1 april 2019 geldt voor
deze gehele reglementering. Dit moet geagendeerd worden op de volgende Raad van Bestuur van
Voetbal Vlaanderen. V1508 – punt 1. Punt 2 voor alle clubs.
Luc Clarysse: er wordt vanuit West-Vlaanderen gevraagd om beslissing uit te stellen.
Gilbert Timmermans geeft aan dat dit niet kan, gezien het vorig seizoen al werd gestemd.
VSC: Het punt werd gestemd op 07 12 2018 en blijft behouden.
15. (18-39) Wedstrijdblad
Digitale wedstrijdbladen moeten ook afgesloten zijn de dag na de wedstrijd.
Marc Van Craen: er zijn in het verleden boetes uitgeschreven voor het te laat indienen van digitale
wedstrijdbladen. Maar dit stond nog niet in het reglement en deze boetes zijn bijgevolg volgens hem
onwettig.
Gilbert Timmermans: de clubs dienen een verzoekschrift te schrijven aan de dienst financiën van
Voetbal Vlaanderen met de vraag om de boete terug te vorderen, met inbegrip van datum en
communicatie over de boete. Dit zal dan verder worden behandeld.
De VSC gaat hiermee akkoord.
Etienne D’Eer: vraagt of futsal ook opgenomen kan worden. Dit moet verder bekeken worden, opdat
dit juist in het reglement wordt geschreven.
16. (18-40) ACFF: Bureau Arbitrage ACFF en Regionale Bureaus Arbitrage ACFF
VSC: Akkoord zonder verdere opmerkingen.
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17. (18-41) Specifieke voorwaarden tot het bekomen van de licentie van nationale
amateurclub
VSC: Akkoord zonder verdere opmerkingen.
18. (18-42) Behandeling van rechtstreekse uitsluitingen in het amateurvoetbal
Men wil iets wijzigen aan de termijnen waarop je je straf kent na een rechtstreekse uitsluiting in het
amateurvoetbal.
Men wil evolueren naar een systeem waar je voor amateurs binnen 2 weken je definitieve
disciplinaire straf kent. Nu kan het soms tot 7 à 8 weken duren. In die periode kan de speler blijven
spelen.
Marc Van Craen: In Antwerpen is dit gezien groot aantal clubs misschien niet haalbaar?
Is het provinciaal parket betrokken geweest bij de bespreking?
Benny Mazur: normaliter zou er overleg moeten geweest zijn op niveau van het parket. Dus
Antwerpen zou in principe al op de hoogte moeten zijn.
Gilbert Timmermans: misschien eerst beginnen met enkel de eerste ploegen? Gezien de praktische
haalbaarheid is dit misschien een tussenoplossing.
Marnix Roelands geeft aan dat via artikel V1776 een speler zich mag laten vertegenwoordigen door
de GC van de club. (Bijzondere procedure).
Benny Mazur: een uitgebreide werkgroep o.l.v. Gilbert Timmermans en Thibaut de Gendt hebben
hier lang en hard aan gewerkt. Dit is een moeilijk proces geweest en er zitten heel wat doelstellingen
achter dit voorstel. Er was dan ook een brede consensus in deze werkgroep.
Beslissing VSC: Intern in de provincies bekijken en polsen naar praktische problemen.
De VSC schaart zich wel voltallig achter het principe. We agenderen dit op de volgende VSC.
4.
(VV-18-4) Voorstel wijziging Art B221: Kosten van de leden van de bondsinstanties
We wachten nog op extra info die we via de penningmeester van Voetbal Vlaanderen wensten te
verkrijgen.
Gilbert Timmermans: we kennen de impact op het budget nog niet. Maar gezien de impact op
budget, is het verder vervolg eigenlijk de bevoegdheid van de Raad van Bestuur en Algemene
Vergadering. Dit punt kan voorgesteld worden door de VSC maar moet beslist worden door de Raad
van Bestuur en vervolgens goedgekeurd worden door de Algemene Vergadering..
Het reglement zegt: zittingsvergoeding vanaf 14-15. Daarvoor stond er verblijfsvergoeding. Indien we
3,10 euro en 7,50 euro op elkaar af stemmen kan het misschien een meer budget neutrale wijziging
worden?
VSC: verder geen opmerkingen. Uitstellen naar volgende maand als we antwoord van de
penningmeester hebben.
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5.

(VV-18-5) Voorstel wijziging art.B156 - De Bondsonderscheidingen en art.B157 Kentekens
en bondskaarten
Elk jaar zijn er veel problemen met GC’s. Er is veel verloop en dat wordt een probleem binnen het
provinciaal voetbal. Om deze mensen te stimuleren zou men de GC’s na een bepaalde staat van
dienst kunnen belonen. In het voorstel wil men GC’s met 20 jaar dienst belonen.
Men wil dit enerzijds doen met een erkentelijkheidsmedaille en anderzijds met een doorstreepte
C-kaart.
Giel Verhelst: binnen de KVV werd dit vroeger ook gedaan. Kunnen we rekening houden met
anciënniteit van GC’s die van andere federaties dan Voetbal Vlaanderen komen (KVV, KBLVB, VMF)?
Ook zij zouden hier aanspraak op moeten kunnen maken.
Gilbert Timmermans: Ik vind dit een goed idee maar het mag niet automatisch worden toegekend.
Op aanvraag van de betrokkene kunnen we dit afleveren maar ze moeten zelf instaan voor de
aanvraag en de ‘bewijzen’.
Marc van Craen: erkentelijkheidsmedaille niet op zijn plaats. Is voorlopig nog maar één keer
toegekend.
Gilbert Timmermans: niet de erkentelijkheidsmedaille maar kenteken als clubleider ook voor GC
mogelijk maken.
Benny Mazur: geen probleem mee. Twee jaar geleden heeft iets gelijkaardigs ook op de agenda
gestaan. Is er toen uit gehaald om in werkgroep te steken om artikels 56 en 57 samen te bespreken,
gezien de dagelijkse praktijk van de vrijkaarten niet helemaal overeenkomt met het huidige
reglement. Dit zou best in zijn totaliteit bekeken worden. De Pro League was toen tegen dit voorstel.
Dit zal vandaag ook gevoelig liggen. Die werkgroep is nooit samengekomen.
VSC: Er wordt een aangepaste tekst gemaakt op basis van opmerkingen. Dit wordt volgende maand
terug op de agenda gezet.
6.

(VV-18-6) Voorstel wijziging art. B1207 - Het speelveld voor het voetbal 8 tegen 8 of
5 tegen 5
Kunnen er definitieve lijnen komen (ipv potjes)? Momenteel mag je eigenlijk alles al doen buiten
gebluste kalk.
Luc Clarysse: vraagt om dit niet toe te passen op velden waar de eerste ploeg speelt.
Gilbert Timmermans: geeft aan dat het reglement toelaat om de voorgestelde belijning op alle
terreinen toe te staan.
VSC: Punt wordt teruggetrokken en reglement wordt niet gewijzigd.
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7.

(VV-18-7) Voorstel wijziging art.V256 - Provinciale Comités van de Voetbal Vlaanderen
provincies
Art.V256: Door de fusies kan er een probleem zijn met de verkiezing van mandaten in het PC.
Verhouding zit niet altijd juist. Vb. O-VL: 12 leden veld. 3 leden futsal. 8 leden minivoetbal. De
verhouding naar aantal ploegen zit niet juist. Er is een ondervertegenwoordiging van veldvoetbal of
oververtegenwoordiging van het indoorvoetbal.
Vanuit de provincie O-VL wordt gevraagd om het stemgewicht van een lid per discipline aan te
passen zodat het meer overeenkomt met het aantal ploegen. Veld (1 punt) Futsal en Mini (0,5 punt).
Benny Mazur: de fusie is twee jaar bezig en het derde jaar ingegaan. Dit voorstel gaat in tegen enkele
principes die werden afgesproken tussen de federaties. Verschillen in provincies moeten weggewerkt
worden. Maar dit voorstel is niet per sé een goede manier.
Gilbert Timmermans: O-VL zou een PC minivoetbal en een ander PC met veld, Futsal, recreatief,..
kunnen oprichten. Dat zou het onevenwicht ook kunnen wegwerken.
VSC: Voor O-VL wordt er een mogelijkheid onderzocht om naar twee aparte comités te gaan.
Dit punt wordt teruggetrokken.
Gilbert Timmermans zal een voorstel uitwerken tegen de volgende vergadering.
8.
(VV-18-8) Voorstel wijziging art.B1210 - De speciale zones van een terrein
Er zijn uitzonderingen gemaakt voor neutrale zones. Maar ook de beschermingszones moeten deze
uitzonderingen genieten.
VSC: Akkoord zonder verdere opmerkingen.
9.
(VV-18-9) Voorstel wijziging art.B1446 – Vriendschappelijke wedstrijden
Wedstrijden U6 en U7 moeten gespeeld worden, respectievelijk 2 tegen 2 en 3 tegen 3.
Jorg Keldermans: op het einde van seizoen gaat U7 al 5 tegen 5 spelen om zich voor te bereiden op
volgend seizoen. Dit wordt door deze wijziging tegengehouden.
Benny Mazur: dit punt is wat snel op de agenda gekomen. Er zal een oefening gebeuren om 2 tegen 2
en 3 tegen 3 verder uit te werken in het reglement. Deze reglementering bestaat al voor 5 tegen 5 en
8 tegen 8. We moeten de ruimte geven aan de sporttechnici om hier verdere invulling aan te geven.
Ter informatie: bij de ACFF zijn ze veel strikter op het naleven van de nieuwe spelformats. Ingeval van
overtreding kunnen de ACFF-clubs hun subsidiëring verliezen. Bij Voetbal Vlaanderen is ingeval van
overtreding nu nog geen bestraffing voorzien.
VSC: Akkoord.
Gilbert Timmermans stuurt het door naar de NRC.
10.
Bespreking resultaten werkgroep dd.23 01 2019: “Licenties amateurvoetbal”
Enkele zaken zijn duidelijk:
- Club moet bewijzen dat ze rechtspersoonlijkheid heeft.
- Blauwe kaarten van club moeten minstens 2/3 of 4/5 Belgen zijn,…
- Bondschulden moeten betaald zijn
- Elke club heeft een trainer en ze moeten in orde zijn met RSZ
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Jorg Keldermans: moet je daar een licentie voor invoeren? Is de procedure niet te zwaar voor wat er
eigenlijk gevraagd wordt? Dit zijn zaken waar je normaliter al mee in orde bent en er zijn weinig clubs
die hier niet aan zouden voldoen.
Benny Mazur: de bedoeling is dat bepaalde misbruiken uit het voetbal gehaald worden. Denk maar
aan de problematiek van spookbestuurders. Alle bestuurders zouden ook aangesloten lid moeten
zijn. Op die manier hebben we zicht op wie ze zijn en kunnen ze ook aangesproken worden.
Daarnaast moeten eigen opgeleide spelers meer kansen krijgen i.p.v. steeds spelers aan te trekken
vanuit andere clubomgevingen. Vandaar dat deze werkgroep werd opgericht.
Gilbert Timmermans zal een tekst maken en deze zal hier worden voorgesteld.
11.
Bespreking resultaten werkgroep dd.23 01 2019: “Provinciale Algemene Vergadering”
Er zou beslist worden dat niet alle clubs aanwezig zijn maar dat men werkt met een
vertegenwoordiging van clubs. De verschillende Algemene Vergaderingen zouden lokaal integreren.
W-VL werkt volgens een ander principe en vraagt om hun Algemene Vergadering op dezelfde manier
te mogen laten doorgaan in de toekomst.
12.

Bespreking resultaten werkgroep dd.23 01 2019: “(VV-18-1) Desaffectatie door de club –
individuele bijdrage”
Aangepaste basistekst is uitgewerkt. Volgende dagen wordt deze overgemaakt aan de leden van de
VSC.
Gilbert Timmermans geeft aan dat deze cijfers zorgvuldig bestudeerd moeten worden.
13.
-

Mededelingen Raad van Bestuur Voetbal Vlaanderen
De subsidiëring vanuit Sport Vlaanderen blijft op niveau en lichtjes groeien.
Na heel wat verloop vorig jaar kunnen we vaststellen dat alle posities opnieuw ingevuld zijn
en we met volle kracht 2019 kunnen inzetten.
De KBVB bevestigt de verhuis vanuit Brussel naar Tubeke. Voetbal Vlaanderen onderzoekt
ondertussen mogelijke nieuwe locaties.
Voetbal Vlaanderen is geselecteerd voor de deelname aan Europees project PLAYGREEN.
De Raden van Bestuur zullen in principe plaatsvinden om 14u00 i.p.v. 18u30.
Yellow Flames en de Super League

Voorzitter Timmermans bevestigt dat de Raad van Bestuur van Voetbal Vlaanderen, het project van
de Yellow Flames wenst uit te breiden, als een belangrijk onderdeel van het topsportbeleid.
De Raad van Bestuur schaart zich 100% achter dit project en betreurt het ook dat de clubs meteen
naar de pers gestapt zijn. Voetbal Vlaanderen is een open huis waar zaken met open vizier kunnen
besproken worden. In het verleden zijn er gesprekken geweest met deze clubs en dialoog blijft nodig.
Benny Mazur geeft kort duiding bij het Yellow Flames project en betreurt dat op 22 01 2019 een
kritisch persbericht verscheen in de media, getekend door de grotere vrouwenclubs in België.
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Betty Van Proeyen deelt aan de leden van de VSC een document uit met argumentatie waarom de
negen vrouwenclubs en Club Brugge tegen dit voorstel zijn. De leden zijn derhalve hiervan op de
hoogte. Ze geeft nog mee dat Voetbal Vlaanderen veel voor het vrouwenvoetbal doet, maar toch
kunnen de clubs onmogelijk achter dit voorstel staan.
De argumentatie eerder verspreid in het persbericht wordt door haar verder verduidelijkt, mede met
reacties op uitspraken in een krantenartikel.
Benny Mazur wenst in deze vergadering niet in te gaan op deze argumenten, ook niet om nu het hele
project te verduidelijken. Dit gebeurde al in de Raad van Bestuur, in de topsportcommissie, in de liga
vrouwenvoetbal en bij enkele Vlaamse clubs. Dit zal eerstdaags opnieuw gebeuren in een
vergadering met alle clubs, waar ook KBVB aan deelneemt, die dan een eerste zicht geven op hun
ambities. Wij hopen dit project te realiseren en de vrouwenclubs te doen inzien dat er veel
meerwaarde voor hen aan vastzit.
Komende weken zal dit verder besproken worden.
14.
Inbreng vanwege de entiteiten
Marc van Craen: Bart Timmermans wordt voorzitter van het PC Antwerpen. Marc Van Craen neemt
een functie in binnen het Uitvoerend Comité en de Raad van Bestuur van Voetbal Vlaanderen. Het is
dan ook zijn laatste vergadering van de VSC. Deze officiële beslissing volgt snel en wordt
gecommuniceerd aan het secretariaat.
Namens de VACHA stelt Jorg Keldermans de vraag of er mogelijkheid voor een re-audit (herkansing)
bestaat, na een uitgevoerde audit door double pass?
Benny Mazur antwoordt dat clubs die een score ontvingen die geen toegang geeft tot een gewenst
competitieniveau, theoretisch een nieuwe audit kunnen laten uitvoeren indien ze een bepaald aantal
actiepunten willen en kunnen verbeteren en mocht de doelstelling hieromtrent realistisch zijn.
Vier en drie sterren geven theoretisch toegang tot het interprovinciale niveau. Twee sterren tot het
provinciale niveau, maar men moet tegelijkertijd jaarlijks en permanent aan de reglementaire
licentievoorwaarden blijven voldoen.
Zelfs de clubs die nu een audit aan het afleggen zijn en hun uitslag moeten krijgen voor 31/3, kunnen
theoretisch nog een re-audit krijgen. Vanzelfsprekend is dit evenwel niet, met het oog op de
realisatie van hun ambities, waar ze net tevoren als onvoldoende op werden geëvalueerd.
Het spreekt voor zich dat deze re-audit op kosten van de club zelf is. De Vlaamse overheid subsidieert
slechts één kwaliteitsaudit per club om de drie jaar.

Wim Fonteyn feliciteert in naam van de VSC Marc Van Craen met zijn toekomstige benoeming binnen
het Uitvoerend Comité en de Raad van Bestuur Voetbal Vlaanderen en bedankt iedereen voor
zijn/haar inbreng tijdens deze vergadering.

Wim Fonteyn
Vervangend Voorzitter

Nand De Klerck
Vervangend Secretaris
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