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I. GOEDGEKEURDE PUNTEN
17.55- Art. B1806- Retributie bij gele kaarten
De retributie voor het oplopen van een gele kaart bij reserven wordt terug ingevoerd
17.57- Art. B1527: Forfait van een ploeg: sancties
Boetes voor en na aanvang van de competitie worden gelijk geschakeld, op het niveau van de
huidige boetes voor aanvang van de competitie.
17.59- Art. P335 en P1422: Squad size limit en verplichte inschrijving op het wedstrijdblas
De teksten van Art. P335 en P1422 laten niet toe om rekening te houden met de spelers met
Belgische nationaliteit, bijvoorbeeld deze die de nationaliteit verworven hebben via naturalisatie,
deze die omwille van familiale redenen steeds in het buitenland hebben gewoond of die vanaf zeer
jonge leeftijd in het buitenland waren aangesloten.
17.60- Art. V137: Interpellatie in de provinciale algemene vergaderingen
Zoals in de nationale algemene Vergadering en in de algemene vergadering van de vleugels ACFF
en Voetbal Vlaanderen, is ook in een provinciale algemene Vergadering een mogelijkheid tot
interpellatie voorzien, en dit in de artikels A137 en V137, telkens het punt 2.5°.
De procedure hiertoe wordt voorzien
17.61- Art. B126: Nationale algemene vergadering
Teneinde niet voortdurend Art. B126 te moeten wijzigen, zal het Uitvoerend Comité de
mogelijkheid hebben om de datum vast te leggen, op voorwaarde dat de vergadering steeds
plaatsvindt in juni en dat de beslissing hieromtrent genomen wordt vóór 1 januari van het lopende
seizoen.
17.62- Art. B916: Transfer wegens speciale omstandigheden
Art. B916.3 stipuleert dat een speelster die uiterlijk op 31 januari van een transfer wegens speciale
omstandigheden geniet, mag worden opgesteld in de officiële wedstrijden van de eerste ploeg.
Het is de datum van de volledig ingevulde transfertaanvraag die in aanmerking wordt genomen om
na te gaan of deze aanvraag al dan niet voor 31 januari werd ingediend.
Het effectief inboeken op een nog onbekend tijdstip later speelt dan enkel een rol vanaf wanneer de
speelster speelgerechtigd is voor de club.
17.63- Art. B921: Transfer van een speler komende uit het buitenland
Voor een periode van één volledig seizoen na het seizoen van het vertrek naar het buitenland en al
dan niet met toelating van de club, is het akkoord van de vroegere Belgische club vereist
17.64- Art. F406: Algemene voorwaarden voor de toekenning van de futsallicentie
Volgens de Nederlandse versie moeten de clubs een jaarrekening voorleggen terwijl de Franse
versie bepaalt dat het om een gereviseerde balans moet gaan.
NL is correct.
17.65- Art. V265: Provinciale bureaus arbitrage
De Provinciale Bureaus Arbitrage worden geleid door een Voorzitter, onder toezicht van de
Verantwoordelijke Arbitrage Voetbal Vlaanderen
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Zij worden bijgestaan, in die provincies waar het relevant is, door hoofdopleiders die
respectievelijk verantwoordelijk zijn voor de groepen arbitrage veldvoetbal, het futsal, het
minivoetbal en het recreatief voetbal.
In de huidige organisatie betekent dit voor BA Limburg: futsal en recreatief voetbal
17.66- Art. V256: Provinciale comités Voetbal Vlaanderen
Gelet op de fusie tussen de Voetbal federatie Vlaanderen en de toetredende federaties tot Voetbal
Vlaanderen, dringen er zich een aantal reglementswijzigingen op voor wat betreft de provinciale
comités.
De organisatie wordt:
13. De provinciale comités worden, naargelang de noodwendigheden, aangevuld met leden die, naargelang het geval, enkel zetelen
in de gevallen die het recreatief voetbal of futsal of minivoetbal aanbelangen, en waarvan het mandaat 4 jaar bedraagt, waarbij om de
2 jaar ongeveer de helft herkiesbaar of herbenoembaar is:
131. In de provinciale comités die, bij beslissing van de Raad van Bestuur aangelegenheden van het recreatief voetbal behandelen,
en waarbij het aantal leden -vastgesteld door de Raad van Bestuur- afhankelijk is van de omvang van de competitie:
Limburg: 3 leden, waarvan 1 lid toegevoegd wordt aan het provinciaal organisatiecomité en 2 leden aan het provinciaal
tuchtcomité
Deze leden -die minimum drie jaar dienen aangesloten te zijn bij het recreatief voetbal, worden aangeduid door de Raad van Bestuur,
op voordracht van de vertegenwoordigers van het recreatief voetbal in de Raad van Bestuur.
132. In de provinciale comités die, bij beslissing van de Raad van Bestuur, aangelegenheden van het futsal (competitief of recreatief)
behandelen:
Limburg: 3 leden, waarvan 1 lid toegevoegd wordt aan het provinciaal organisatiecomité en 2 leden aan het provinciaal
tuchtcomité.
Zij worden aangeduid door de provinciale algemene vergadering van het futsal

NIEUW: leden tuchtcomités mogen, onder verantwoordelijkheid van organisatiecomité,
terreinkeuringen uitvoeren
17.67- Art. V226: De Vlaamse studiecommissie
De RVB kan bepaalde bevoegdheden delegeren. Dit is nu zo al voorzien voor het “dagelijks
bestuur” (Art. 12) en de rol van adviseurs (Art.13)
In de statuten dient dus ook vermeld te worden dat, uitgezonderd voor de aangelegenheden van
bestuur en organisatie van de vereniging, en de samenstelling, bevoegdheid en stemmenverdeling
van de VSC, de “reglementaire” bevoegdheid wordt overgedragen aan de VSC.
De AV neemt dan kennis van de doorgevoerde wijzigingen.
De RVB draagt echter de eindverantwoordelijkheid voor het reglement, en indien voorstellen of
beslissingen indruisen tegen wetten of decreten, of tegen het actuele beleidsplan van Voetbal
Vlaanderen, moet de RVB kunnen tussenkomen.
Dat is het “toetsingsrecht” van de RVB
17.68- Art. B1026: Bestraffen van clubs die niet gekwalificeerde spelers inschrijven op het
wedstrijdblad
PC de mogelijkheid geven om lagere boetes uit te spreken voor wedstrijden in gewestelijke
jeugdkampioenschappen die zonder rangschikking worden gespeeld
17.69- Art. B156: Bondsonderscheidingen
Voor het bekomen van de bondserepenning, moet een scheidsrechter nu 40 jaar oud zijn, wat en
discriminatie betekent op basis van leeftijd. Dit wordt weggelaten
Verslag 13.03.2018- Agenda 16.04.2018

3
17.70- Art. B1526: Forfait van een ploeg
Toelaten dat ook voor de eerste ploegen een forfait per E-Kickoff kan worden betekend.
17.71- Art V1575. : Gewestelijke jeugdkampioenschappen Voetbal Vlaanderen
PC kan aparte reeksen samenstellen met ploegen die met een afwijkend aantal spelers aantreden.
Als deze ploegen echter dienen ingedeeld te worden in de „normale“ reeksen, zullen ze hun
wedstrijden daar betwisten is het door hun gekozen format, en de tegenstrever dient zich hieraan aan
te passen
17.72- Art. V221 en F817 : Kosten van de leden van de bondsinstanties en vergoeding futsal
scheidsrechters
Opleiders Futsal: van 8,50 naar 13,00 EUR
Provinciale scheidsrechters naar 21, 19 en 18 EUR (ipv 17, 16 en 15 EUR)
Nationale scheidsrechters naar 40, 32 en 25 EUR (ipv 32, 27 en 22 EUR)
17.73- Wijzigingen aan boek V ingevolge fusies binnen Voetbal Vlaanderen
Door de fusie met 3 toetredende federaties, zijn er ook wijzigingen nodig aan boek V.
17.74- Wijzigingen aan boek B ingevolge fusies binnen voetbal Vlaanderen
Door de fusie met 3 toetredende federaties, zijn er ook wijzigingen nodig aan boek B.
17.75- Art. B504: Verbintenissen van de aangeslotenen
Op dit moment voorziet het reglement niets op het vlak van de bevoegdheid om op te treden tegen
inbreuken op Art. B504.
Daarom is het aangewezen dat het Parket een bondsactie zou kunnen inleiden die zal beoordeeld
worden door de bondsinstantie die bevoegd is voor de persoon die ervan verdacht wordt de inbreuk
te hebben gedaan (Controlecommissie of Geschillencommissie Hoger Beroep)
17.76- Art. A459 en A461: jeugdlabel ACFF
17.77- Art. A1428: Onbespeelbaar speelveld wegens slechte weersomstandigheden
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