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Studiecommissie
Studiecommissie van 12 februari 2016 in het Brieleke
1. Aanwezigen, verontschuldigingen.
 Aanwezig: Luis Asselberghs, Bart Timmermans, Karel Vanwesenbeeck, Walter Nees, Nand
Brems, Raymond Vermeulen, Walter Troonbeeckx, Fred Marien, Danny Faes, Gerda
Swaelen, Marcel Van Hees, Pierre De Hollander, Jeff Bruynseels, Frank Van Brabant,
Jozef Peeters, Marc Van Craen, Herman Van Den Nieuwenhuizen, Fred Van Laer, Jos
Beneens, Robert Devos, Jozef Proost.
 Verontschuldigd: Bart Broeckx, Peter Croes, Jimmy Rubbens, Jan Govaerts, Jos de Boeck,
Willy Wittocx, Julien De Keninck, Stan Elst, Jos De Ryck, Herman Geerts, Frans Van
Breda, Jos Weyts.
2. Jeff Bruynseels is in opvolging van Luis Asselberghs de woordvoerder voor het gewest Antwerpen,
zijn eventuele vervanger is Theo Knegtel.
3.

Er zijn geen opmerkingen op het verslag van 9 januari.

4. Briefwisseling:
 Een verslag van de ALV (Amateur Liga Vlaanderen) is toegekomen.
Goedgekeurde punten:
5. (15-19) Licentie van een nationale amateurclub.
6. (15-24) Forfait van een ploeg: sancties.
7. (15-34) Parket.
8. (15-35) Rekrutering van scheidsrechters.
9. (15-36) Heraansluiting na ontslag.
10. (15-37) Verplichte inschrijving op het wedstrijdblad.
11. (15-38) Verdeling van de ontvangsten.
12. (15-39) Futsal: algemeen forfait.
13. (15-40) Hindernissen op of rond het speelveld.
14. (15-42) Klacht betreffende de spelleiding.
15. (15-43) Competitie van het Betaald Voetbal 1B.
16. (15-45) Transferonderhandelingen.

Besproken punten:

17. Briefwisseling ( via David Delferiere) de raad van bestuur van het ACFF is niet akkoord met het
voorstel van de scheiding der machten onder de vorm van een organisatiecomité en een tucht comité voor volgend seizoen.
18. Interpretaties Uitvoerend Comité en beslissingen algemene vergadering vzw KBVB:
 Zie item ( 15-51).
 Interpretatie betreffende de samenstelling van de gewijzigde Sportcomités en Beroeps
comités: Om de continuïteit van de werking van beide comités niet in het gedrang te
brengen, zullen de verkiezingen voor de voltallige comités gebeuren op de Algemene
Vergadering van juni 2017.
19. (15-02) Boetes ten laste van toegewezen aangeslotenen: De VFV zal een verfijnde tekst
voorstellen. Indien een aangeslotene schulden heeft die te bewijzen zijn, en hij neemt via het
Vlaams decreet zijn ontslag, dan kan zijn overgang niet tegengehouden worden. Maar aan de
betaling van zijn schulden zou toch iets kunnen gedaan worden. Wat ook de tekst zal zijn die
uitgewerkt wordt, hij zal nooit waterdicht kunnen gemaakt worden.
20. (15-32) Medische afwijking: Omdat er een beduidend kleiner aantal spelers met afwijkingen
goedgekeurd is, kan het reglement versoepeld worden. Zo is er geen bestraffing meer indien de
aangeslotene toch in zijn oorspronkelijke reeks opgesteld wordt. Vroeger werd de afwijking
afgenomen. Wij zijn akkoord. De tegenpartij kan via het wedstrijdblad controleren of de speler/
speelster speelgerechtigd is. Wij gaan akkoord met de voorliggende tekst.

21. (15-41) Hervorming van het Sportcomité en het beroepscomité: wij steunen de voorliggende
versie.

22. (15-44) Strijd tegen de “handel in stamnummers”: Er wordt voortaan een onderscheid gemaakt
tussen de sociale zetel, waar de GC woonachtig is en de exploitatiezetel, waar de wedstrijden van
de mannelijke eerste ploegen gespeeld worden. Een beperking van een mogelijke fusie is dat de
twee clubs ( met hun exploitatiezetels) voortaan voor het betaald voetbal maximaal 30 km van
mekaar mogen gelegen zijn. Voor een amateurclub wordt een afstand maximaal 15 km voorzien.
Deze tekst steunen wij.
23. (15-46) Verzet tegen een beslissing bij verstek: Item 21 wordt aangepast. Omdat niet iedere
aangeslotene over een E-Kickoff- toegang bezit, wordt deze mogelijk niet meer expliciet
opgesomd. Er is opgemerkt dat het woord na “kennisname” moet vervangen worden door
“kennisgeven”.
24. (15-47) Provinciale comités: We wachten de besprekingen van de voorliggende teksten af.
25. (15-48) Organisatieprincipes Beker van België: bij de motivering staat dat de lichtsterkte minimaal
400 lux moet zijn. In de licentievoorwaarden van de 1ste klasse amateurs staat vermeld dat er 300
lux moet zijn, het voorgestelde is dus een verstrenging. De vraag is gesteld of dat de bedoeling is.

26. (15-49) Toegangsbewijzen Beker van België:
27. (15-50) Hervorming kampioenschappen 2de en 3de klasse amateurs ACFF en interprovinciaal
eindronde ACFF.
28. (15-51) Desaffectatie door de club – Heraansluiting – Speelgerechtigdheid

Varia:
29. De voorzitter van A.L.V. ( Amateur Liga Vlaanderen) Jozef Proost kwam duiding geven bij de
agenda van morgen.
 Hij benadrukt dat de ALV niet opgericht is tegen de KBVB.
 Er zijn al een 50- tal reacties gekomen op de bevraging naar de financiële kost van de
jeugdspelers. Hoe meer cijfers er beschikbaar zijn, hoe duidelijker het op te stellen rapport
zal zijn. Jozef betreurt dan ook de reactie van sommige clubs die problemen hebben met
het ter beschikking stellen van hun cijfers. Hij verzekert dat alles in de papierversnipperaar
komt na hun samenvatting. Hij hoopt dat na zaterdag een werkgroep zal opgericht worden
om een en ander voor te bereiden, zodat met een uitgewerkt rapport naar de top van het
VFV kan gestapt worden.
 Hij betreurt dat de finale van de Crocky Cup op 20 maart om 16u00 uur zal gespeeld
worden. Waarom niet op een zaterdag, of als het niet anders kan op een zondag maar dan
om 18u00 uur, zodat de kleine clubs er geen last van hebben?
 Een volgend actiepunt zal betrekking hebben op de financiële verplichtingen en controles
die de clubs moeten ondergaan. Er is duidelijk geen eenvormigheid bij de gezonden
controleurs. Wat voor de ene kan, wordt niet toegestaan door een andere.
Onze volgende vergadering is voorzien op 11 maart.
Verslag: Nand Brems

