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Aanwezig: (Strombeek-Bever)  
Voorzitter:        Wim Fonteyn 
VACHA 1ste nat.:     André Daems 
Brabant Voetbal Vlaanderen:    Paul Brams 
Recreatief voetbal:    Giel Verhelst 
Voorzitter Voetbal Vlaanderen:   Marc Van Craen 
Secretaris VSC:       Ben Doumen   
 
Volgend via Teams (corona situatie)  
VACHA 2de: afdel. VV:    Jorg Keldermans 
VACHA 3de afdel. VV:     Luc Verdonck   
Antwerpen:      Bart Timmermans, Walter Troonbeeckx 
Limburg:      Bart Neven, Eric Hoogewys  
Oost-Vlaanderen:     Marnix Roelands, Paul De Clippeleir 
West-Vlaanderen:     Jan Brouwers, Walter Lava 
Brabant Voetbal Vlaanderen:    Jan Van Hout 
Vrouwenvoetbal:     Marc Ronse, Ann Van Leuvenhage 
Futsal:       Etienne D’Eer 
Minivoetbal:      Frederick Christophe  
Vertegenwoordiger Bestuur VV:   Karel Vanwesenbeeck 
Vertegenwoordiger Hoge Raad KBVB:  Johny Vanspauwen 
Leden van het Bestuur VV:   Jan Van Onsem, Willy Ozeel, Peter Bosmans 
 
Verontschuldigd: 
Vertegenwoordiging van de Refs:    Kris Van de Velde 
 
Welkom 
Wim Fonteyn opent de zitting.   
Benny Mazur wenst via mail, iedereen  te bedanken voor de jarenlange samenwerking met alle leden 
van de VSC.   
 

1.           Goedkeuring verslag VSC 10 04 2021.   
Twee bemerkingen vanwege Jorg Keldermans: 
   *  Punt 15. (20-70) Aantal wissels:  
Jorg Keldermans geeft aan vermoedt dat hun clubs in Hogere Afdelingen ook voorstander zouden zijn 
om het aantal wissels te behouden zoals op heden. 
 
*  Punt 19. (20-74) Daler vanuit 1B naar 1e nationale afdeling:  
Jorg Keldermans zegt dat André Daems een enquête gehouden heeft met de Vlaamse clubs uit 1B. 
De grote minderheid meerderheid had geen probleem dat Lierse Kempenzonen in 1B bleef.  
 
Opmerking vanwege Bart Neven:   
* Punt 12 (VV-20-11) licentie regionale amateurclub:  
Bart Neven vraagt ook een aanpassing in art.V7.59 en V7.60. Dit dient te aangepast in: V7.159 en 
V7.160 
 
Verder geen bemerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd.  
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Wim Fonteyn verwijst naar het eerder akkoord binnen de VSC om het goedgekeurde verslag te 
publiceren op de website. Diende eerst voorgelegd te worden op het Directiecomité.  
Er werd volgende suggestie meegegeven omtrent de VSC verslagen: Publicatie is niet aan te raden 
gezien in de VSC geen definitieve beslissingen staan vermeld wat kan leiden tot verkeerde 
interpretaties van clubs. Wat wel mogelijk is, is dat de verslagen van de HORA, waarin wel definitieve 
beslissingen worden vermeld, op één of andere manier geïmplementeerd kunnen worden op de 
website Voetbal Vlaanderen.   
 
Nand De Klerck verwijst naar het ‘nieuwe Sportleven’, wat als officieel kanaal aanzien wordt. Hier 
kunnen de verslagen van de HORA aan gelinkt worden. Wordt nog verder ontwikkeld.  
 
2. Briefwisseling 
Nihil. 
 
3. Agenda Hoge Raad 10 05 2021:  standpunten Voetbal Vlaanderen  
1. Verslag d.d. 12.04.2021 
Opmerking Wim Fonteyn: 
Punt 6. (20-61) Bondsonderscheidingen: Wim verwijst naar de terugwerkende kracht en zegt dat die 
zinsnede niet is opgenomen in het aangepast reglement. Voorstel is om onder de tabel in art.B2.82 
toe te voegen: 
De leden van de VSC of CFE zullen hun coëfficiënt worden toegekend met terugwerkende kracht met 
aanvang van hun mandaat.  
 
De VSC is gestart in het seizoen 2013-2014 waardoor niemand binnen de VSC op heden al in 
aanmerking komt voor een bondsonderscheiding bij een coëfficiënt 2, zegt Karel Vanwesenbeeck.  
 
2. Teksten gestemd op 12.04.2021 
Zie vorig punt. Verder geen bemerkingen. 
 
3. (20-37) Hogere vrouwenafdelingen en Super League: gewone binnenlandse transfers 
 tijdens de wintermercato 
Karel Vanwesenbeeck zegt dat de teksten zijn aangepast, uitgezonderd een tekstuele aanpassing:  Als 
er speelsters bijkomen moet er bij zijn komen te staan (haar) of vervangen te worden door hun. 
 
Er is wel nog een bijkomende vraag die aan de juridische dienst gesteld moet worden:  
Wordt de Super League vrouwen beschouwd als profvoetbal? Volgens Karel Vanwesenbeeck niet, 
volgens Johny Vanspauwen wel. Wordt nagevraagd en aangekaart op de HORA.  
 
De VSC is akkoord. 
 
4. (20-64) Wederkwalificatie amateur 
Jan Van Onsem zegt een achterpoort te kunnen vinden in deze nl. dat wanneer een speler/speelster 
getransfereerd wordt in januari en een contract moet hebben, moet hij/zij in principe dat contract 
houden tot einde seizoen. Door die wederkwalificatie toe te laten kan men ontsnappen aan het feit 
dat men die speler/speelster nog moet uitbetalen tot einde seizoen.  
 
André Daems zegt dat, betreft een deeltijds betaalde sportbeoefenaar, een tekst op tafel ligt die 
goedgekeurd is door SPORTA. Wordt nog voorgelegd aan de vakbonden op 18/19 mei.  
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Marnix Roelands vraagt te bekijken wanneer een speler een transfer doet onder die omstandigheden 
of die niet kan teruggeplaatst worden als amateur in hetzelfde seizoen?  
Dat was nu net het probleem, zegt Jan van Onsem voor iemand die ongewild amateur moet worden 
omdat men anders moet overschakelen naar een voltijds betaalde sportbeoefenaar. Maar in feite 
moet hij/zij onder contract blijven tot einde seizoen, behalve in uitzonderlijke gevallen.  
 
Om misverstanden te vermijden vraagt men toe te voegen in de tabel, onder ‘bijzonderheden’  in 
art.B4.36: 

Ingeval van wijziging van het statuut van de speler van betaalde sportbeoefenaar naar amateur bij de club 

van toewijzing (zie eveneens art. B4.87) zijn er geen speelbeperkingen, behoudens de bepaling voorzien bij 
transfers tijdens het lopende seizoen. (art. B4.46) 

 
Karel Vanwesenbeeck zegt dat een opmerking gemaakt werd binnen de HORA waarbij een contract 
niet kon verbroken worden tenzij het drie maanden oud was. Hij verwijst naar art.B4.101.  
Mogelijk deelstreep toe te voegen: 
- overgang van het statuut van de betaalde sportbeoefenaar naar het statuut van amateur als het 
contract meer dan drie maanden eerder aan de KBVB werd betekend.   
 
Opmerkingen worden aan de HORA voorgelegd.  
 
5. (20-70) Aantal wissels 
Rondvraag wordt gedaan bij de verschillende entiteiten: 
-Brabant VV: 15 spelers op wedstrijdblad, maar 4 wissels in competitie. Beker onbeperkt gezien 
voorbereiding op competitie waarbij lang niet werd gespeeld/getraind. 
-Recreatief voetbal: 5 wisselspelers met 3 wisselmomenten. Giel verwijst naar het facultatief aspect. 
(geen verplichting).  
-Oost-Vlaanderen: 15 spelers op wedstrijdblad met 4 wissels. Indien 16 spelers op het blad dan zijn 
ze voorstander dat het een -21 jarige speler betreft. 
-Limburg: 4 wisselspelers in de competitie en voor de provinciale beker 5 wissels met 3 
wisselmomenten (mogelijk toe te voegen: ook ‘regionale’ beker) 
-West-Vlaanderen: zelfde mening als Oost-Vlaanderen.  
-Antwerpen: in de beker 5 wissels en in competitie 3 of max.4 wissels.  
-VACHA: 4 wissels in competitie. Betreft beker van België en beker 1ste nationale wil hij dit gelijk 
trekken.  
-Vrouwenvoetbal: 4 wissels in competitie en in de provinciale beker 5 wissels.  
 
 Marc Van Craen verwijst naar de impact van de wisselmomenten die worden voorgesteld.  
Hij verwijst naar het sporttechnische- en tactische aspect betreft de wisselmomenten. Dit is een 
essentiële wijziging in het voetbal.   
 
Bob Browaeys zegt gesteund te zijn door het sporttechnisch departement dat 3 wisselmomenten wil 
behouden om jonge spelers meer kansen/speelminuten te geven. Dit wordt ook internationaal 
toegepast door UEFA.   
 
Jan Brouwers stelt de vraag of dit voor altijd is of enkel een maatregel voor het seizoen 2021-2022? 
Wordt gevraagd op de HORA.  
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Johny Vanspauwen zegt ook dat de UEFA om tactische redenen deze 3 wisselmomenten wil 
beperken. Betreft meer spelers op de bank zegt Johny, dat het voor clubs wel betekent een 
verhoging van het budget terwijl de clubs het nu financieel moeilijk hebben.  
 
Marc Van Craen verwijst naar het gegeven van een reservedoelman op de bank?  
Dit bepaalt de club zelf, geeft de VSC aan. 
 
Karel Vanwesenbeeck zegt dat de ACFF heeft benadrukt dat het over een overgangsmaatregel gaat. 
Dus het is de bedoeling dat het in deze over een overgangsmaatregel gaat.  
 
Besluit: 
-In achterhoofd houden het gegeven van een reservedoelman (bepaalt de club intern zelf)  
-Ruimer aanbod geven in beker- en oefenwedstrijden.  
-Een algemene trend voorstellen (geen uitzonderingen) betreft Beker van België, Beker van België 
vrouwen, beker voor 1ste nationale, Super League voor de vrouwen,…  
 
    **   4 wisselspelers met 4 wisselmomenten voor de competitiewedstrijden 
    **   5 wisselspelers met 3 wisselmomenten voor alle officiële bekerformats.  
 
De VSC is akkoord mits gemaakte bemerkingen. 
 
6. (20-71) Nationale Kamer voor discriminatie en racisme 
Karel Vanwesenbeeck zegt dat de ACFF akkoord gaat in de HORA.  
 
Niemand kan enige vorm van racisme, los van het verslag of een klacht, omwille van tactische 
redenen, mondeling aanhalen tijdens eender welke zitting voor een comité of commissie.  
Wanneer er racisme mee gemoeid is, moet het in een scheidsrechtersverslag staan of via een klacht 
in te dienen bij het meldpunt.  
Indien het ingediend werd via het meldpunt gaat het naar het nationaal parket. Indien het ingediend 
is via een scheidsrechtersverslag, gaat het via het provinciaal of regionaal parket, zegt Karel.  
 
Marc Van Craen zegt dat het oorspronkelijk verslag telt mocht een ref of speler tijdens een zitting 
een bijkomende verwijzing doen.  
 
Wanneer een speler drie weken schorsing krijgt voor een provinciaal comité en in beroep gaat, gaat 
dit via het Beroepscomité Vlaanderen. De schorsing wordt opgeheven tot de nieuwe uitspraak wordt 
gedaan. Wanneer een speler drie weken schorsing krijgt voor hetzelfde in die speciale kamer, moet 
hij via het BAS. Dit dient behouden te blijven uit juridische overweging.  
Anderzijds moet men proberen het gewone artikel toe te passen wanneer het minder dan vijf weken 
schorsing betreft, waarbij het dan wel voorlopig de schorsing opheft gezien men anders toch te 
maken heeft met een soort discriminatie.  
 
Johny Vanspauwen verwijst naar een overzicht van 2020 waarbij werd de verschillende cases rond 
discriminatie en racisme zijn opgelijst. Kan, via Nand aan Ben gestuurd worden, om informatief bij 
het verslag toe te voegen.   
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De VSC is akkoord met de bemerking rond de beroepsprocedure voor zaken die niet via het BAS 
geregeld worden, maar via het interne Beroepscomité.  
 
7. (20-72) Schorsing niet-spelende aangeslotenen 
Johny Vanspauwen verwijst naar de richtlijnen van UEFA waarbij geschorsten, tot 15’ na de 
wedstrijd, niet in kleedkamers mogen zijn en geen contact mogen hebben met de pers. 
Mocht die richtlijn geschonden worden kan de ref hiervan ingelicht worden en opnemen in een 
verslag.  
Wim Fonteyn zegt dat dergelijke moeilijk te controleren valt. Mocht het toch leiden tot problemen 
kan de geschorste speler hierop tot de orde geroepen worden, desnoods via een bijkomend verslag.  
 
De VSC is akkoord.  
 
8. (20-73) Specifieke licentievoorwaarden voor het profvoetbal 1B 
Jorg Keldermans zegt bij het vorig genomen standpunt te blijven.  
De VACHA vindt dat in deze structureel aangepakt dient te worden, te bekijken in een breder kader 
en tot een oplossing komen voor alle clubs op lange termijn.  
 
Dit dient op een realistische manier uitgewerkt worden, besluit Wim Fonteyn.  
 
9. (20-74) Daler vanuit 1B naar 1e nationale afdeling 
Wim Fonteyn verwijst in deze naar het vorig besproken punt.  
 
VACHA vraagt dat ook vanuit de profs aan de amateurs gedacht wordt. Jorg doelt o.a. op solidariteit. 
Geen bemerkingen.  
 
10. (20-76) Administratieve transfer futsal 
De VSC is akkoord.  
 
11.  (20-77) Eliteafdeling futsal 
Jan Van Onsem verwijst naar art.F7.152. Hij vraagt nog volgende bijkomende toevoeging               
(niet-sportieve daler): 
De club op een dalersplaats die voldoet aan de licentievoorwaarden van de Elite-afdeling kan in 
voorkomend geval overeenkomstig de ranking de plaats innemen van een niet-sportieve daler 
uit dezelfde reeks die niet aan de licentievoorwaarden van de Elite-afdeling voldoet. 

 
De VSC is akkoord mits de gemaakte bemerking.  
 
12. (20-78) Kampioenschappen U21 futsal 
De VSC is akkoord.  
 
13. (20-79) Beker van België futsal 
De VSC is akkoord.  
 
14. (20-80) Nationale vrouwenafdeling futsal 
De VSC is akkoord.  
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15. (20-81) Samenstelling reeksen-kalender futsal 
De VSC is akkoord.  
 
16. (20-82) Diverse aanpassingen futsal 
De VSC is akkoord.  
 
17. (20-83) Indexering 
De VSC is akkoord.  
 
18. (20-84) Provinciale reserveploegen ACFF 
Niet van toepassing voor de VSC. 
 
19. (20-85) ACFF: jeugdkampioenschappen voor meisjes 
Niet van toepassing voor de VSC. 
 
20. (20-86) Beker van België voor Vrouwen 
De VSC is akkoord.  
 
21. (20-87) Vertegenwoordiging van de Pro League binnen de Hoge Raad 
Jan Van Onsem vraagt de VSC dit punt uit te stellen. Hij verwijst naar het uitschakelen van de 
democratie en de scheiding der machten. Mogelijk zouden op deze wijze zaken niet tot bij de basis 
kunnen komen. Bijgevolg dient hier beter over nagedacht te worden.  
 
Argumenteringen worden op de HORA voorgelegd, ook betreft de scheiding der machten en 
bevoegdheden. 
 
De VSC is niet akkoord met voorgelegde teksten en vraagt uitstel.  
 
22. (20-88) De herenkampioenschappen van het profvoetbal (bepalingen voor het seizoen  
 2021-22) 
Niet van toepassing voor de VSC. 
 
23. (20-89) Stemmenverdeling in de provinciale algemene vergadering ACFF 
Niet van toepassing voor de VSC. 
 
24. Varia 
Er is een voorstel over de bondsonderscheidingen en rondom interpellaties op komst wat zeker 
verder de aandacht vraagt, zegt Jan Van Onsem.  
 
4. (VV-20-11) BOEK V – TITEL 7 – Hoofdstuk 1.2 – art.V7.20: Licentie van regionale 
amateurclub (2de+3de afdeling VV)     
Jorg Keldermans licht toe.  
 
Paul Brams vraagt of ploegen die van 1ste provinciale naar 3de  afdeling stijgen of ze hun licentie 
moeten hebben? De VSC bevestigd vanaf seizoen 2022-2023.  
De clubs dienen hierover geïnformeerd te worden, zegt Wim Fonteyn.  
 
Bart Neven zegt een voorstel te hebben uitgewerkt omtrent art.V7.159 en V7.160.  
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Ook vanuit Antwerpen was hetzelfde idee om deze wijzigingen aan te brengen.  Bart Neven zal het 
voorstel indienen bij de secretaris VSC. 
 
Nand De Klerck zegt dat er infosessies zullen georganiseerd worden in de periode september / 
oktober om clubs te informeren rond licenties, modeldocumenten en de werking van de tool zelf.  
Dit kunnen zowel fysieke sessies als digitale sessies zijn, waarbij clubs geïnformeerd zullen zijn tegen 
de periode van indiening in februari. 
 
Karel Vanwesenbeeck heeft twee dezelfde tekstuele opmerkingen, met name het tweede woord 
‘minimum’ te schrappen.  Zie pag.6 + pag.9 agenda VSC. 

Alternatieve tekst: De beelden worden vanuit een tactisch wide angle perspectief genomen.  De 

minimumhoogte waarop gefilmd wordt, bedraagt minimum 6 meter, tenzij dit materieel 

onmogelijk is; idealiter is dit echter tussen 8 en 12 meter.  

 
Bijkomend vraagt Karel of de twee vernoemde artikels van Bart Neven mee ingewerkt kunnen 
worden in deze voorgestelde teksten? Op die manier kan direct het juiste en volledige voorstel 
ingediend worden bij de HORA.  
 
De VSC is akkoord mits toevoegingen die Bart Neven zal bezorgen, zijnde art.V7.159+V7.160 
            
 5. (VV-20-27) BOEK V – TITEL 7 – Hoofdstuk 1.4 – art.V7.64:  Facultatieve inschrijving tweede 
ploeg U10/U11 
Een tekstuele aanpassing te doen in art.V7.64 vanwege Jorg Keldermans:  
(***) De clubs mogen facultatief een tweede ploeg inschrijven in deze leeftijdscategorieën 
 
Kan de periode van inwerkingtreding geen ingang vinden vanaf 2022-2023, vraagt Bart Neven? 
De bevraging is gedaan naar de IP clubs van de VACHA, terwijl de voorbereidingen op het nieuwe  
seizoen al begonnen zijn, stelt Bart. Mogelijk ook verplichten vanaf 2023-2024? 
 
Jorg Keldermans zegt dat de bevraging gedaan is bij VACHA clubs. Zij zijn voorstander om dit nu al te 
laten ingaan. Het is immers facultatief. Diegenen die dit nog niet willen kunnen nog wachten, zegt 
Jorg.   
 
Bob Browaeys zegt dit besproken te hebben binnen het sporttechnisch departement. Er zijn toch 
bezorgdheden rond het ethisch verantwoord scouten. Dit kan impact hebben op omliggende 
gewestelijke, provinciaal spelende clubs, vandaar het feit dat het facultatief moet zijn. Bob verwijst 
naar de omkaderingsvoorwaarden die mee moeten opgenomen worden. (lees; 
jeugdlicentievoorwaarden). Dit kan niet zomaar toegepast worden. Er zijn praktische bezwaren en 
een complex gegeven waar meer discussie rond gevoerd moet worden.   
Voorstel is een pilootproject voorleggen voor volgend seizoen, zodat het organisatorisch aangepakt 
kan worden.  
Bob deelt een presentatie met de nodige info zodat dit met de juiste input en tijd bestudeerd kan 
worden.  Ook dienen de TVJO’s van de club hierbij betrokken te worden.  
 
De VSC is akkoord het pilootproject en het advies van het sporttechnisch departement te 
bestuderen. Dit is een positief project om de nodige stappen te nemen (mogelijk via een werkgroep) 
waarbij dit in de juiste vorm gegoten kan worden.  
Ook de communicatie naar de clubs dient afgestemd te worden binnen alle geledingen.  
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Bijgevolg wordt dit punt teruggetrokken in afwachting van het nieuwe voorstel dat in januari volgend 
jaar best kan ingediend worden nadat de op te richten werkgroep zijn conclusies heeft getrokken. 
Oprichting werkgroep : organisatie Bob Browaeys en afgevaardigde VACHA. Op te volgen binnen 
agenda VSC. 
 
   6. (VV-20-28)  BOEK F – TITEL 4 – Hoofdstuk 3.2 – art. F4.8 tot F4.14; Specifieke voorwaarden 
officiële wedstrijden 
                                   BOEK F – TITEL 6 – Hoofdstuk 10 – art. F6.106: Spelersidentificatie 
De VSC is akkoord.  
 
 7. (VV-20-29)  BOEK F – TITEL 7 – Hoofdstuk 2.4 – art. F7.34 + F 7.48: licentievoorwaarden  
  Eliteafdeling 
De VSC is akkoord.  
 
 8. (VV-20-30)  BOEK F – TITEL 3 – Hoofdstuk 5.4 – art. F3.34: Het te betalen voorschot 
De VSC is akkoord.  
 
 9. (VV-20-31)  BOEK F – TITEL 7 – Hoofdstuk 2.3 – art. F7.8 tot F7.26: Deelname 
Een tekstuele aanpassing wordt gevraagd in art.F7.9, met name ‘inactiviteit’ in de eerste zin: 
Art.F7.9 

De herinschrijving van uit inactiviteit tredende clubs wordt slechts in aanmerking genomen van zodra... 

 
De VSC is akkoord mits de gemaakte bemerking.  
 
10. (VV-20-32)  BOEK F – Diverse aanpassingen Futsal 
Karel Vanwesenbeeck verwijst nog naar een bijkomende aanpassing in art.F3.27, zijnde dat HORA 
dient vervangen te worden door RVB KBVB. 
F3.27 
….. 
Voor elke afname op het tegoed van de club is een beslissing van het Bestuur VV de HORA  RVB 

KBVB vereist. 

 
Dit is geen bevoegdheid van de HORA, zegt Karel.  
De VSC is akkoord mits de gemaakte bemerking.  
 
11. (VV-20-33)  Samenhangende wijzigingen in Boek V ingevolge wijziging statuten Voetbal 
Vlaanderen 
De VSC is akkoord.  
 
12. (VV-20-34)  BOEK B – TITEL 7 – Hoofdstuk 7.2.3 – art.B7.9:  Inschrijvingen 
Bart Neven bemerkt dat artikels A en V uit elkaar getrokken moeten worden. Dit dient enkel 
aangepast te worden voor het V-artikel, met name: 
 
-Artikel B7.9 
De inschrijving van de clubs van provinciale afdelingen wordt geregeld door de vleugels. 
Art. V 
“Voor de kampioenschappen van de provinciale afdelingen….” 
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-Een tekstuele aanpassing wordt gevraagd in het voorgelegde voorstel:  (toevoeging ‘die’) 
…of de georganiseerde wedstrijden der provincie voor 5/5 of 8/8, behoudens de club die deel uitmaakt 

van een samenwerkingsverband voor jeugdelftallen. 

 
Marc Ronse vraagt bijkomend toe te voegen: op voorwaarde dat ze minimum aantal aangesloten 
jeugdspelers hebben binnen de club.  
Karel Vanwesenbeeck zegt dat elk Organisatiecomité de samenwerkingsverbanden controleert. 
Mocht blijken dat niet voldaan worden aan de regels qua aangesloten jeugdspelers, dient dat comité 
het ook niet goed te keuren.  
 
De VSC is akkoord mits de gemaakte bemerkingen.  
 
13.  Wijziging statuten Voetbal Vlaanderen    
Wordt op de Alg. Vergadering Voetbal Vlaanderen voorgelegd ter goedkeuring.  
Jorg Keldermans vraagt waarom de toevoegingen in de statuten zijn gebeurd betreft afvaardigingen 
van leden via verkiezingen, georganiseerd door VACHA of...  Dit was eerder nooit het geval. De 
aanduidingen van de afgevaardigden gebeurde in het verleden via de RVB VACHA.   
 
Nand De Klerck verduidelijkt. Hij zegt dat het niet de bedoeling is een extra verkiezing te organiseren. 
De statuten geven nu (bv. VACHA) het recht een verkiezing te organiseren. Dit is te bepalen binnen 
de flexibiliteit van de VACHA. 
 
14. Mededelingen KBVB en Bestuur Voetbal Vlaanderen  
Marc Van Craen licht de besproken punten toe van de Raad van Bestuur KBVB:  
- Toelichting over de jaarrekening per 31 december 2020.  Wordt voorgelegd op de Alg. Vergadering 
KBVB.  
- Wijziging statuten: o.a. toevoeging van twee onafhankelijke bestuurders aan de RVB. Zal ook 
worden voorgelegd op de Alg. Vergadering KBVB. 
- Er is een koper gevonden voor het bondsgebouw in Mons.  
- Mogelijk zou één speelveld verkocht worden op de site in Wommelgem 
- Er is een principieel akkoord betreft het huidig bondsgebouw in de Houba de Strooperlaan.  
- Masterplan amateurvoetbal onder leiding van studiebureau PWC. PWC heeft na de analyse een 
oplossing voorgesteld dat dit verder zal bespreken. (oplijsting van prioriteiten, zoals aspect financiën 
e.d.) 
 
Marc Van Craen licht de besproken punten toe van Bestuur Voetbal Vlaanderen: 
- Er is een vacature opengesteld voor nieuwe voorzitter BA Limburg (selectie start 21 mei) 
- Binnen de Tuchtcomités kunnen refs vanaf volgend seizoen online deelnemen. Voor de provinciale 
zetels zal dan ook de nodige infrastructuur voorzien worden.  
- Ontslagen bij decreet (totaal 20715)= 20% minder dan gem. van afgelopen 5 jaar, mede door 
corona situatie. 90% digitaal ingediend en 10% via papieren document. Binnen VV werden er zelfs 93 
% digitale ontslagen ingediend. 
- Het verbreken van het contract met voormalig Secretaris-generaal Benny Mazur.   
- Aanduiding van de nieuwe Algemeen Directeur Voetbal Vlaanderen, zijnde dhr. Philippe Rosier, 
huidig Health en Performance manager KBVB.  Marc Van Craen schetst kort de carrière van Philippe. 
Hij zal officieel starten na het E.K. 2021.  
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- Maatregelen van de regering vanaf 8 mei: trainen outdoor tot 25 personen voor alle leeftijden, 
wedstrijden nog niet toegestaan. Betreft publiek: 1 ouder per kind tot 18 jaar of G-sporter.  
- Sinds kort heeft Voetbal Vlaanderen ook een Linkedin profiel. 
 
15. Inbreng vanwege de entiteiten/Varia 
* Antwoorden op IT Lijst 
→  Bedoeling is de lijst te bekijken en mogelijke opmerkingen te signaleren via Jan Van Onsem/Eric 
Gesquiere.  
 
* Bart Neven zegt dat in de inschrijvingstool nog een verwijzing staat naar het oude reglement. Dit 
werd gesignaleerd aan de Senior Regional Manager Carl Coopmans die op zijn beurt IT op de hoogte 
heeft gebracht.   
 
* Vanuit het recreatief voetbal zal nog een alternatief voorstel ingediend worden rond het gegeven 
van de wissels. Dit is toch iets anders voor het recreatief voetbal. Giel verwijst in deze naar art.B6.59. 
 
* Nand De Klerck geeft aan dat voor het futsal een verkiezing gehouden wordt voor een bestuurder 
Voetbal Vlaanderen, dit ter vervanging van Berly De Cock. De stemming loopt tot 13 mei.  Info via 
Nand De Klerck door te geven.  
 
* Datum volgende vergadering wordt nog doorgegeven. Wordt maandag op de HORA besproken.  
 
Volgende HORA gaat door op maandag 14 juni 2021. 
Hierdoor zal de volgende VSC doorgaan, en omdat er op zaterdag 12 juni 2021 al een Algemene 
Vergadering  is georganiseerd, op vrijdag 11 juni 2021 om 18u00. 
 
Organisatie : (als voorwaarden die zijn opgelegd door het Overlegcomité zoals zijn voorgesteld) – 
De leden bureel VSC + 1 lid per entiteit fysiek aanwezig in Strombeek-Bever. Het andere lid kan de 
vergadering bijwonen via Teams. 
 
 
 
           Wim Fonteyn                                                                                       Ben Doumen       
             Voorzitter                                                                                             Secretaris  


