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Ondernemingsnummer BE 0872.050.487

Verslag provinciale studiecommissie
van maandag 09 april 2018
1. Opstart vergadering :
Willy Brockmans heet de aanwezigen van de vergadering welkom.
Hij deelt mee dat Johny Vanspauwen tijdens de bestuursvergadering unaniem verkozen is tot de nieuwe voorzitter van
de KLV. Verder dank hij alle leden voor de prettige samenwerking gedurende de vele jaren.
Daarna draagt hij de leiding van de vergadering over aan Johny.
Johny op zijn beurt dankt Willy voor de prettige samenwerking en de geleverde prestaties in en voor het voetbal.
2. Noteren van de aanwezigen :
-----> bijlage 1
.
3. Goedkeuring verslag vorige vergadering van 05-03-2018 :
Geen opmerkingen. Het verslag wordt aangenomen.
4. Bespreking verslag van de bestuursvergadering van 09-04-2018 :
a. Verkiezingen van de nieuwe voorzitter :
Johny Vanspauwen was enige kandidaat en werd unaniem verkozen.
b. Innen lidgelden :
Het voorstel om de lidgelden via de rekening courant te innen wordt verder uitgewerkt.
c. Vorming regio’s :
De stand van zaken in de regio’s is besproken. We hebben alleen maar positieve geluiden waargenomen.
d. De data van de vergaderingen voor volgend seizoen zijn vastgelegd :
03-09-2018
03-12-2018
04-03-2019
08-10-2018
07-01-2019
08-04-2019
05-11-2018
04-02-2019

06-05-2019
06-06-2019

e. De informatie voor het verkrijgen van de lidkaarten van de KLV is meegedeeld aan de voorzitters van de gewesten.
Voordien is informatie deze ook gemaild naar de secretarissen.
f. Kandidaturen voor het Beroepscomité Voetbal Vlaanderen ter vervanging van Willy Brockmans :
Er waren 2 geldige kandidaturen binnen gestuurd : Marco Hamal en Romain Appeltans.
Willy heeft gevraag aan VV om, in navolging van de voorzitter van de KBVB, zijn volledig mandaat uit te doen.
Hierdoor zal de stemming voor zijn opvolging uitgesteld worden.
De huidige kandidaturen zullen geldig blijven.
g. Opleidingen : Dynamo heeft geen interessante voetbalgerichte opleiding.
h. GPR regeling : de brochure over de privacy wordt in de nabije toekomst verdeeld naar de clubs.
i. “gentlemen’s agreement clubs ” : aantal vrijkaarten voor de bezoekende club in provinciale afdelingen :
- 25 kaarten voor 1ste prov.,
- 20 kaarten voor de andere provinciale afdelingen.
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j. Kandidaturen provinciaal comité : de 2 ingediende kandidaturen waren niet ontvankelijk.
5. Tijdelijk Nationale Reglementencommissie (NRC) en Vlaamse Studiecommissie (VSC) : (Gilbert Timmermans)
verslag NRC 12.02.2018 en dagorde 12.03.2018
(Johny Vanspauwen)
a. Goedgekeurde punten :
17.55 - Art. B1806- Retributie bij gele kaarten
wordt ingevoerd bij de reserven
17.57 - Art. B1527- Forfait van ploegen : sancties
Boetes voor en na start competitie worden gelijkgesteld.
17.59 - Art. P335 en P1422: Squad size limit en verplichte inschrijving op het wedstrijdblad
17.60 - Art. V137: Interpellatie in de provinciale algemene vergaderingen
17.61 - Art. B126: Nationale algemene vergadering
17.62 - Art. B916: Transfer wegens speciale omstandigheden
17.63 - Art. B921: Transfer van een speler komende uit het buitenland
17.64 - Art. F406: Algemene voorwaarden voor de toekenning van de futsal-licentie
17.65 - Art. V265: Provinciale bureaus arbitrage
17.66 - Art. V256: Provinciale comités Voetbal Vlaanderen
17.67 - Art. V226: De Vlaamse studiecommissie
17.68 - Art. B1026: Bestraffen van clubs die niet gekwalificeerde spelers inschrijven op het wedstrijdblad
17.69 - Art. B156: Bondsonderscheidingen
17.70 - Art. B1526: Forfait van een ploeg
Forfait moet ten laatste 24 uren voor aanvang van de wedstrijd worden doorgegeven.
17.71 - Art V1575. : Gewestelijke jeugdkampioenschappen Voetbal Vlaanderen
17.72 - Art. V221 en F817 : Kosten van de leden van de bondsinstanties en vergoeding futsal scheidsrechters
17.73 - Wijzigingen aan boek V ingevolge fusies binnen Voetbal Vlaanderen
17.74 - Wijzigingen aan boek B ingevolge fusies binnen voetbal Vlaanderen
17.75 - Art. B504: Verbintenissen van de aangeslotenen
17.76 - Art. A459 en A461: jeugdlabel ACFF
17.77 - Art. A1428: Onbespeelbaar speelveld wegens slechte weersomstandigheden
b. Verdaagde of teruggetrokken punten :
nihil
c. Punten in behandeling :
nihil
d. Nieuwe punten :
nihil
e. Punten in VSC :
Nihil
f. - integratie van de beloften van de profs in de reeksen “amateurs”:
voorstel : 4 ploegen in 1ste klasse amateurs,
2 x 2 ploegen in 2de klasse amateurs,
11 ploegen in 3de klasse amateurs.
Deze belofteploegen zullen aan strikte voorwaarden moeten voldoen.
In 3de klasse amateurs zal er een extra reeks worden gevormd. Hierdoor zullen er meer stijgers nodig zijn om de
reeksen te vervolledigen.
- integratie van de amateurs in de provinciale reeksen :
Eind volgend seizoen kunnen de amateurs éénmalig instappen :
1e amateurs in 2de provinciale,
3de en 4de amateurs in 3e provinciale
Deze belofteploegen bestaan uit spelers U23, uitgezonderd 4 spelers.
De teksten hiervoor worden nog uitgeschreven.
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6. Nieuws OOVV (Overleg Orgaan Voetbal Vlaanderen)
Geen nieuws. Er heeft geen vergadering plaatsgevonden.

(Willy Brockmans)

7. Kandidaturen voor het Beroepscomité Voetbal Vlaanderen
Zie hierboven.
8. Nieuws van PC, Bureau Arbitrage en Brussel
1. Nieuws van het PC.
(Eric Hoogewys)
1) Nieuwe clubs:
- onderzoek naar nieuwe club VC Jeker Sluizen zijn afgerond door collega Danny Smet.
- onderzoek naar Footbalclub Waterschei moet nog gedaan worden.
2) Finale dames wordt dit jaar georganiseerd door HO Molenbeersel.
3) data loting eindrondes zijn verschenen in sportleven: 1ste tot en met 3de Provinciale op 23 april, 4de provinciale
op 30 april.
4) Dhr Martin Knaepen is vanaf heden lid van het organisatiecomité in het PC.
2. Nieuws van het Bureau Arbitrage.
Geen nieuws

(Armand Caubergs)

3. Nieuws van Brussel.
(Gilbert Timmermans)
- vergadering UC : er is beslist dat de huidige bondsvoorzitter, ondanks het bereiken van de leeftijdsgrens, nog een
jaar kan verder doen,
- ontslag speler kan nu ook via E-kickoff (verdere info volgt). Kan nog steeds schriftelijk.
9. Nieuws van de Gewesten
a. Hasselt – Sint Truiden :
(Rudi Wouters))
- forfait bij eerste elftallen minstens 24h voor aanvang wedstrijd kenbaar te maken,
- U7 : 3 vs 3 -----> gebeurt zonder inspraak van de TVJO’s,
- extra wedstrijddag 5 & 6 mei : problemen met georganiseerde tornooien, inzaaien velden, …
b. Maasland
U7 : 3 vs 3 -----> wordt unaniem afgewezen.
c. Midden Limburg
- U7 : 3 vs 3 -----> afgewezen.
- extra wedstrijddag 5 & 6 mei veroorzaakt meerdere problemen.
d. Noord Limburg :
U7 : 3 vs 3 -----> afgewezen.
e. Zuid Limburg :
- protest tegen starten van wedstrijden in profliga om 16h00,
- inschrijvingen U7 samen met U6 (zoals in verleden),
- boetes voor ploegen zonder jeugd mogen wegvallen.
f. Beringen :
extra wedstrijddag 5 & 6 mei veroorzaakt meerdere problemen
10. Nieuws van :
a) het G-voetbal :
Geen nieuws.

(Wilfried Geebelen)

(Marco Hamal))
(Henri Bienkens)

(Geert Houtmeyers)

(Antoine Laveren)

b) Het Vrouwenvoetbal :
- de 3 kampioenen zijn bekend : Bokrijk, Bilzen U en Genk C.
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- de finales van de beker van Limburg voor Vrouwenteams wordt op zondag 20 mei georganiseerd door HO
Molenbeersel.
c) Het Futsal :
(Jean Meyers)
Geen nieuws.
d) Het bedrijfsvoetbal :
Op 2 april heeft Kotem de beker gewonnen na een duel tegen Berg.

(Benny Croes)

11. De provinciale coördinatoren
Geen nieuws.
12. Varia – rondvraag
- de dispensatieregel :
Werd 282 keren aangevraagd; door 116 clubs.
Wordt volgend seizoen verder gezet.
- afschaffen boetes voor ploegen zonder jeugd : voorstel op te maken om boetes af te schaffen ?
13. Volgende vergadering :
Maandag 7 mei 2018.

de verslaggever

de voorzitter van de vergadering

Danny Vanmeert
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