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Brieleke 18    2160 Wommelgem 
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Provinciale Studiecommissie 

Vergadering van 11 februari 2022 

Aanwezig (17):  

Deze vergadering ging door via Teams. 

Danny Faes, Bart Timmermans, Chris Zoldermans, Nand Brems, Willy Wittocx, Marc Vercammen, Alfons Taels, Luis 

Asselberghs, Robert Devos, Fred Mariën, Karen Andries, Frans Van Breda, Fred Van Laer, Karel Vanwesenbeeck Jan 

Govaerts, Herman Geerts, Frank Van Brabant 

 

Verontschuldigd (9): Stan Elst, Walter Troonbeeckx,  Herman Van Den Nieuwenhuizen, Marc Van Craen, Walter 

Nees, Stanny Meskens, Theo Knegtel, Eddy Luyckx,  Gerda Swaelen. 

Welkom door de voorzitter: 

Karel zat deze vergadering, die via teams georganiseerd werd door Chris, voor.  
 

• Verslag vorige vergadering:  
Er waren geen opmerkingen op het verslag van 7 januari 2022. 
. 
 

• Briefwisseling: 

• Een schrijven van OOVV i.v.m. lichtsterkte op de wedstrijdvelden (100 en 80 lux). Wordt later 
besproken. 

 
 

VSC:  

• (VV-21-006) – Boek B – terreinafgevaardigde De club, op wiens terrein een wedstrijd gespeeld wordt, 
vaardigt naar haar terrein een aangeslotene bij de Bond af als terreinafgevaardigde. Wij zijn akkoord. 
 

 
HORA:  

 

• (21-10) Klasseverlaging in kampioenschapswedstrijden van vrouwenploegen. Het is een verbetering van het 
reglement, wedstrijdbladen voorleggen zou niet meer nodig zijn.  

http://www.vvantwerpen.be/lava/
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• (21-23) Klasseverlaging in kampioenschapswedstrijden van eerste vrouwenploegen 
Bart merkt op dat er niets veranderd is t.o.v. vorige maand. Best wordt geen rekening gehouden met 
wedstrijden op dezelfde dag georganiseerd.  

• (21-24) Licentievoorwaarden Super League en aanvraag via het digitaal platform. Marc Vercammen merkt 
op dat er een gevaar is dat het niet nodig is om een deftige jeugdwerking uit te bouwen. Ook zit het gevaar 
erin dat vrouwen bij andere clubs weggehaald worden. Het is meestal beter dat speelsters in gemengde 
reeksen kunnen spelen i.p.v. in homogene ploegen. 

• 21-27) Vergissingen en vergetelheden inzake gele kaarten op het wedstrijdblad Uitsluitend wanneer de 
scheidsrechter, uiterlijk de tweede werkdag volgend op het einde van de betrokken wedstrijd erkent zich bij 
het aanwenden van een gele of rode kaart te hebben vergist bij de identificatie van een persoon die 
ingeschreven is op het wedstrijdblad en/of erkent een gele of rode kaart te hebben vergeten noteren op het 
wedstrijdblad en dit bevestigt bij het secretariaat van de bevoegde bondsinstantie, wordt de aangewezen 
rechtzetting door de bond onverwijld doorgevoerd. Uiterlijk de 2de dag na de wedstrijd, zodat het geweten 
is voor eventuele woensdagwedstrijden. Het is de bedoeling dat een fout kan rechtgezet worden. 

• 21-31) Diverse aanpassingen minivoetbal. De aanpassingen zullen voor heel Vlaanderen gelden. 

• (21-32) Uitzonderlijke validering futsal. Een retributie zal ook voor minivoetbal 100 euro bedragen. 

• (21-33) Algemeen forfait ACFF 

• (21-34) Onbespeelbaar terrein: ACFF 

• (21-35) Minnelijke schikking In overige gevallen wordt de minnelijke schikking geacht aanvaard te zijn, tenzij 
een uitdrukkelijke weigering die wordt betekend aan het secretariaat van de bevoegde disciplinaire instantie 
binnen een termijn van vier dagen te rekenen vanaf de eerste werkdag volgend op de datum van publicatie 
van het voorstel minnelijke schikking in de bondsorganen, in welk geval de zaak wordt behandeld door de 
bevoegde disciplinaire instantie op de eerste nuttige zitting. Door de voorziene hervormingen van ons 
voetbal, zullen binnen enkele maanden, nog ingrijpender wijzigingen doorgevoerd worden. 

• (21-36) Indexering 

• (21-37) Verplaatsingskosten, deze zullen nu door de jaarlijkse indexatie van 2,90 euro naar 3,10 euro 
verhoogd worden 

• (21-38) Organisatie Beker van België, is ok voor ons 

• (21-39) Specifieke voorwaarden voor een licentie van nationale amateurclub (1ste nationale). Er moeten nu 
minimum 5 betaalde sportbeoefenaars zijn, wat zegt ACFF en de KBVB? 

• (21-40) Terreinafgevaardigde in het recreatief futsal. In het recreatief futsal zonder stijgen en dalen kan de 
terreinafgevaardigde een actieve speler zijn, ingeschreven op het wedstrijdblad. 

• (21-41) Uitdoelpunten futsal. 

• (21-42) Onmogelijkheid om verzet aan te tekenen na een oproeping van rechtswege. Aangezien de 
procedure steeds wordt geacht op tegenspraak te zijn gevoerd, is het niet mogelijk om verzet aan te tekenen 
in geval van verstek. 

 
Nieuws KBVB en VV: 

• Ingrijpende veranderingen zijn goedgekeurd. 

• De provinciale comités verdwijnen. Er zullen minder personen nodig zijn, Er wordt gehoopt dat de meesten 
naar het organisatiecomité zullen overstappen 

• De scheidsrechters zullen voortaan centraal aangestuurd worden. Er zijn nog veel scheidsrechters te kort. 

• LAVA zal een grotere rol gaan spelen. 

• Het jeugdvoetbal stopt niet meer aan de provinciegrenzen, hetzelfde voor de scheidsrechters. 

• Omdat alles in reglementen moet gegoten worden, zal de studiecommissie maandelijks i.p.v. 2-maandelijks 
samenkomen. 

• In maart zou de problematiek van de B ploegen uit het betaald voetbal moeten opgelost zijn. 

• In april en mei komen de aanpassingen voor VV aan bod. 
 

PC: Via Bart: 
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o OOVV vraagt dat de lichtsterkte voor wedstrijden aangepast wordt naar 100 en 80 lux. Bart heeft 
navraag gedaan: in onze provincie zouden 24 terreinen moeten aangepast worden en voor de 1ste 
ploegen zijn 9 terreinen die onvoldoende hebben. Wat denken andere provincies? 

o Hervormingen tuchtcomite’s: Op 28 februari gaan voor ons Bart en Jan naar Strombeek voor overleg. 
o Beker van Antwerpen: waarschijnlijk op 7/8 mei, de finales de vrouwen in het paasweekend. 
o Op 6 april worden de uitgestelde wedstrijden van vorig weekend gespeeld. 
o Er zullen geen pc-verkiezingen doorgaan.  
o Er zal eveneens geen algemene Provinciale vergadering doorgaan. 

 
Bureau Arbitrage door Jan Govaerts en Robert Devos. 

• Dat de vergoedingen voor de blokken verhoogd worden, is een goed signaal. 

• Scheidsrechter zijn zou attractiever moeten worden. Voor ikword scheidsrechter zijn 375 
personen ingegaan, bij ons een honderdtal. Gaan zij direct het terrein op? 

• Zouden de vergoedingen niet aan de index gekoppeld kunnen worden i.p.v. de nu jaarlijkse 
bespreking? Karel meent te weten dat een en ander via de belastingsdiensten doorgepraat moet 
worden. Een groot aantal zit boven de vrijwilligersvergoeding. 

 
 

• Varia 
 

• Volgende vergadering zal op 11 maart doorgaan, waarschijnlijk een fysische vergadering. 
 
Verslaggever  
Nand Brems 
 


