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1. Welkom

Provinciale Studiecommissie

2. Noteren van de aanwezigen

Provinciale Studiecommissie

3. Goedkeuren verslag dd 04/10/21
Eventuele aanmerkingen inzake het verslag van
de Provinciale Studiecommissie van 03/01/22.

Provinciale Studiecommissie

Coronabarometer: vrijetijdsactiviteiten in groep

Provinciale Studiecommissie

Coronabarometer: vrijetijdsactiviteiten in groep

Provinciale Studiecommissie

4. Bespreking bestuursvergadering KLV
Op de voorafgaandelijke vergadering van
het bestuur KLV van heden 07.02.2022
werden de volgende punten besproken …

Provinciale Studiecommissie

5. Nieuws VSC en HORA

Goedgekeurde punten in de HORA van 10/1/2022

5. Verslag HORA 10/01/22
(21-11) Maximum wachttijd van 30 minuten
Ingediend: ACFF
Goedkeuring vereist van Pro League, Voetbal Vlaanderen en ACFF
Inwerkingtreding: onmiddellijk
Motivering:
- Vroeger verwees art B1232 betreffende de wedstrijd die laattijdig aanvangt of onderbroken
wordt naar de “Aanvullingen op de Regels van het voetbalspel”, regel 8 wachttijd
- Er wordt voorgesteld de wachttijd in het bondsreglement te preciseren
Artikel B6.111
…

5. Verslag HORA 10/01/22
(21-20) Neutrale zone en afrastering of leuning
Ingediend: ACFF
Goedkeuring vereist van Pro League, Voetbal Vlaanderen en ACFF
Inwerkingtreding: onmiddellijk
Motivering: Verwijderen van verwijzing neutrale zone in B6.24 en opnemen in B6.7
Artikel B6.7
…
Deze zone, die ten minste drie meter breed is, wordt neutrale zone genoemd.
De neutrale zone moet omheind zijn met een afrastering of leuning. De afrastering of leuning
dient minstens één meter hoog te zijn, met een toegelaten afwijking van 15 cm naar beneden.
(paragraaf werd verplaatst binnen artikel B6.7 voor meer duidelijkheid)
Artikel B6.24
De regels over de neutrale zone worden bepaald in de regels van het voetbalspel.
Het speelveld moet omgeven zijn door een neutrale zone omheind met een afrastering of een
leuning.

5. Verslag HORA 10/01/22
(21-21) Gele kaarten Beker van België
Ingediend: Pro League
Goedkeuring vereist van Pro League, ACFF en Voetbal Vlaanderen
Inwerkingtreding: onmiddellijk
Motivering:
De schorsing na 3 gele kaarten in verschillende wedstrijden in de Beker van België wordt niet
overgedragen naar het volgende seizoen. Deze wijziging brengt deze bepaling in lijn met de
regel voor het kampioenschap in het profvoetbal en de geldende regels in het amateurvoetbal.
Wijzing tabel art. 11.192.1° (gedeelte profvoetbal)

5. Verslag HORA 10/01/22
(21-22) Wedstrijd met gesloten deuren
Ingediend: KBVB
Goedkeuring vereist van Pro League, Voetbal Vlaanderen en ACFF
Inwerkingtreding: onmiddellijk
Motivering:
Om te kunnen bepalen welke wedstrijd wordt bedoeld in geval van een beslissing tot het spelen van een
wedstrijd met gesloten deuren, is er een verduidelijking van het reglement nodig in de vorm van een
informatieve bepaling.

B11.69
Met de eerste officiële wedstrijd wordt bedoeld de eerste officiële wedstrijd
(uitgezonderd bekerwedstrijden) tijdens dewelke normaliter publiek aanwezig zou zijn.

5. Verslag HORA 10/01/22
(21-25) Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie in de Sportsector (C-SAR)
dia 1/2
Ingediend: KBVB Legal Department
Goedkeuring vereist van Pro League, Voetbal Vlaanderen, ACFF
Inwerkingtreding: onmiddellijk
Motivering:
Gelet op de bijzondere expertise van CEPANI wordt voorgesteld de geschillen inzake de
licenties 1A en 1B en het verhaal tegen de beslissingen van de Licentiecommissie (licenties 1A
en 1B) te laten beslechten via de toepasselijke procedure bij het Belgisch Centrum voor
Arbitrage en Mediatie in de sportsector / C-SAR in plaats van het BAS.

5. Verslag HORA 10/01/22
(21-25) Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie in de Sportsector (C-SAR)
dia 2/2
Ingediend: KBVB Legal Department
Goedkeuring vereist van Pro League, Voetbal Vlaanderen, ACFF
Inwerkingtreding: onmiddellijk
Artikel B1.18
…

5. Verslag HORA 22/11/2021
(21-26) Nationale Kamer – Mogelijkheid voor het bondsparket een dossier zonder gevolg te
klasseren in geval van een procedure op basis van een scheidsrechtersverslag
Ingediend: KBVB Legal Department
Goedkeuring vereist van Pro League, ACFF en Voetbal Vlaanderen
Inwerkingtreding: onmiddellijk
Motivering: (art. B11.22)
De KBVB benadrukt dat uitsluitingen steeds worden behandeld,
- hetzij door de Nationale Kamer indien het gaat om uitsluitingen owv discriminatie of racisme
- hetzij door de bevoegde disciplinaire instanties indien dit niet het geval is.
- Voor verschillende feiten in éénzelfde wedstrijd kunnen dus beide instanties oordelen voor zover deze
niet-samenhangend zijn.
Artikel B11.22
…

5. Verslag HORA 22/11/2021
(21-28) en (21-30) Uitstel Covid Pro Leauge
Ingediend: Pro League
Goedkeuring vereist van Pro League
Inwerkingtreding: onmiddellijk
Motivering: (art. B4.97) overgangsbepaling 2021-2022
21-18 werd goedgekeurd in de HORA van 10/1/2022
21-30 werd goedgekeurd in de HORA van 18/1/2022

5. Verslag HORA 22/11/2021
(21-29) Afwijking leeftijdscategorie Elite Jeugd
Ingediend: Pro League
Goedkeuring vereist van Pro League
Inwerkingtreding: onmiddellijk
Motivering: (art. B4.103) overgangsbepaling 2021-2022
De Pro League wenst een uniforme toepassing van de regels inzake laat-mature spelers voor de
jeugdcompetities van het profvoetbal. Binnen de vergadering met de jeugdverantwoordelijken werd hiervoor
een akkoord bereikt, waarbij de tweede helft van het seizoen 2021-2022 als proefperiode gebruikt zal
worden. Indien deze wijziging als positief wordt ervaren, zal deze worden omgezet in een definitieve versie.

Art B4.103
…

5. Nieuws VSC en HORA

Agenda VSC van 12/02/2022

5. Agenda VSC 12/02/2022
(VV-21-006) – Boek B – terreinafgevaardigde
Dia 1/3
Ingediend: Administratie Voetbal Vlaanderen
Goedkeuring vereist van Voetbal Vlaanderen en ACFF
Inwerkingtreding: 1/07/2022
Motivering:
- Vele clubs ondervinden problemen om genoeg vrijwilligers te vinden. Om meer personen
de kans te geven om de rol van terreinafgevaardigde, bij verschillende clubs, op te nemen
stellen we onderstaande wijzigingen voor.
- Er werd advies ingewonnen bij de juridische dienst en zij hadden geen juridische bezwaren.
- Momenteel is dit reeds mogelijk voor trainers. Het zou onze clubs extra ademruimte geven
om dit ook reglementair voor terreinafgevaardigden te voorzien.

5. Agenda VSC 12/02/2022
(VV-21-006) – Boek B – terreinafgevaardigde
Dia 2/3
Standpunt VSC 08/01/2022:
- Vergadering is akkoord maar stelt zich vragen of dit wenselijk is om dit toe te passen voor
1ste ploegen. Meerdere vertegenwoordigers vinden dat een terreinafgevaardigde iemand
moet zijn die verbonden is aan de club in kwestie bij wedstrijden van 1ste ploegen
- Daarnaast wordt er belang gehecht aan het organiseren van opleidingen voor
terreinafgevaardigden
Bijkomende motivering:
- Clubs blijven op elk ogenblik verantwoordelijk voor de aanstelling en behouden de volledige
vrijheid omtrent de aanstelling.
- Belangrijk is dat we ook hier tot een éénvormigheid komen qua toepassing
- Bijkomend zijn er binnen het bondsreglement afspraken te maken qua mogelijke sancties

5. Agenda VSC 12/02/2022
(VV-21-006) – Boek B – terreinafgevaardigde
Dia 3/3

Artikel B11.128 Een club kan volgende sancties nemen ten opzicht van de haar toegewezen
aangeslotenen :
Artikel B11.129 De club kan aan de haar toegewezen aangeslotenen de boetes opleggen die …
Artikel B11.131 … De betrokkene aangeslotenen wordt dan beschouwd als
Artikel B11.132 Indien de betrokkene aangeslotenen tegelijkertijd gekwalificeerd is
Artikel B11.133 De club kan een schrapping van zijn toegewezen betrokken aangeslotenen
voorstellen door het

5. Nieuws VSC en HORA

Agenda HORA van 14/02/2022

5. Agenda HORA 12/02/2022
(21-10) en (21-23) Klasseverlaging in kampioenschapswedstrijden van vrouwenploegen
Ingediend: KBVB Competitions Department
Goedkeuring vereist van Pro League, Voetbal Vlaanderen en ACFF
Inwerkingtreding: 1/7/2022
Motivering:
- (21-10) om verwarring te vermijden, wordt voorgesteld om in de laatste kolom de woorden
“van de vorige speeldag” weg te laten in Artikel B4.116:
- (21-23) Wij stellen voor om voor de laatste officiële kampioenschapswedstrijd geen rekening
te houden met wedstrijden die in hetzelfde weekend worden gespeeld, dus wedstrijden vanaf
donderdag tot en met maandag. De laatste officiële kampioenschapswedstrijd is in principe
dan een wedstrijd gespeeld tijdens het vorige weekend. In de Voorgestelde tekst is onderaan
een alinea toegevoegd.
Standpunt VSC en HORA januari 2022
- Marc Ronse (Vrouwenvoetbal) geeft aan dat dit punt en punt (21-23) over hetzelfde artikel
handelen. Hij vraagt uitstel om de achterban, omdat de ploegen in lagere reeksen nog
geconsulteerd moeten worden. Pro League steunt dit voorstel, ACFF is er tegen gekant.

5. Agenda HORA 12/02/2022
(21-24) Licentievoorwaarden Super League en aanvraag via het digitaal platform
Ingediend: KBVB Legal Department
Goedkeuring vereist van Pro League, Voetbal Vlaanderen, ACFF
Inwerkingtreding: onmiddellijk (overgangsperiode voorzien)
Motivering:
- Digitalisering, aanvraag maand maart
- Benchmark omringende landen én UEFA
- Geen verder terrein verliezen, dus aanscherpen licentievoorwaarden
- Waarborg professionele werking, clubs met schulden weren uit Super League

Standpunt VSC en HORA januari 2022
- VSC is akkoord met het voorstel maar men zal dit later, wanneer het advies van de nationale
topsportcommissie voorhanden is, opnieuw op tafel leggen.
- Pro League (inhoudelijk volledig akkoord) vraagt uitstel omdat er een vergadering met Katrien Jans
staat gepland ter voorbereiding van een vergadering met de clubs van de Super League. Ze heeft het
voorstel ook ingeschreven op de RVB KBVB van 17/01/2022

5. Agenda HORA 12/02/2022
(21-27) Vergissingen en vergetelheden inzake gele kaarten op het wedstrijdblad
Ingediend: KBVB (Competitions Department)
Goedkeuring vereist van Pro League, ACFF en Voetbal Vlaanderen
Inwerkingtreding: 1/7/2022
Motivering:

Standpunt VSC en HORA januari 2022
- VSC stelt voor de 2de werkdag te nemen voor zowel de clubs als scheidsrechters

5. Agenda HORA 12/02/2022
(21-32) Uitzonderlijke validering futsal
Ingediend: KBVB (Competitions Department)
Goedkeuring vereist van ACFF en Voetbal Vlaanderen
Inwerkingtreding: onmiddellijk
Motivering:
Artikel B4.63 vermeldt geen bedrag voor het onderzoek van dossiers van uitzonderlijke validering voor het
futsal, doch enkel voor het veldvoetbal heren en vrouwen, het minivoetbal en het recreatief voetbal.

5. Agenda HORA 12/02/2022
(21-33) Algemeen forfait
Ingediend: ACFF
Goedkeuring vereist van Prol League, ACFF en Voetbal Vlaanderen
Inwerkingtreding: onmiddellijk
Motivering:
- Na 3 opeenvolgende forfaits of 5 forfaits tijdens het seizoen, wordt een ploeg algemeen forfait verklaard.
-

Momenteel wordt in het reglement echter niet gespecificeerd dat deze bepaling alleen van toepassing is
op het kampioenschap.

-

Eveneens wordt dit toegevoegd in de artikels B7.31 en B7.33

5. Agenda HORA 12/02/2022
(21-35) Minnelijke schikking
Ingediend: ACFF
Goedkeuring vereist van ACFF en Voetbal Vlaanderen
Inwerkingtreding: onmiddellijk
Motivering:
- Toevoeging van nuttige verduidelijkingen om elke dubbelzinnigheid inzake termijnen te vermijden.
Artikel B11.20 : De minnelijke schikking wordt geacht aanvaard te zijn, naar gelang het geval:

5. Agenda HORA 12/02/2022
(21-36) Indexering
Ingediend: KBVB
Goedkeuring vereist van Toepassing van het reglement
Inwerkingtreding: 01/07/2022
Motivering:
- Bepaalde bedragen in het reglement worden jaarlijks op 01.01 geïndexeerd en zijn betaalbaar vanaf
01.07 daaropvolgend.
Alle bedragen worden aangepast: verplaatsingskosten per ploeg, zittingsvergoedingen,
keuringsvergoedingen, overname historisch stamnummer, jaarlijkse bondsbijdrage, individuele
bondsbijdrage (basis + aanvullende bijdrage), trainers, geconventioneerde leden, bijdrage niet-aangeslotene
leden, opleidingsvergoedingen, algemene vrijstelling, waarborgen

5. Agenda HORA 12/02/2022
(21-37) Verplaatsingskosten
Ingediend: KBVB
Goedkeuring vereist van Pro League, ACFF en Voetbal Vlaanderen
Inwerkingtreding: 01/07/2022
Motivering:
- De verplaatsingskosten zijn jaarlijks indexeerbaar en moeten aangepast worden met het oog op het
seizoen 2022-23.
Artikel B1.30

5. Agenda HORA 12/02/2022
(21-38) Organisatie beker van België
Ingediend: Voetbal Vlaanderen
Goedkeuring vereist van Voetbal Vlaanderen en ACFF
Inwerkingtreding: 1/07/2022
Motivering:
- Charme van de beker  kleinere clubs tegen grotere clubs (hogere amateur tegen club van
profvoetbal of provinciale clubs tegen ploegen 2de of 3de amateur)
- Minder interessant als deze clubs naar de andere kant van het land moeten
- Bedoeling om de verplaatsing en de daarbij horende kosten te reduceren

Artikel B7.55 en B7.79:
Tot en met de tweede ronde wordt er maximaal gestreefd om clubs van eenzelfde provincie
tegen elkaar te laten spelen
VSC Januari 2022  Goedgekeurd  Limburg vraagt dit ook toe te passen voor Beker van
België Vrouwen

5. Agenda HORA 12/02/2022
(21-39) Specifieke voorwaarden voor een licentie van nationale amateurclub (1ste
nationale)
Ingediend: Voetbal Vlaanderen
Goedkeuring vereist van Voetbal Vlaanderen en ACFF
Inwerkingtreding: onmiddellijk (van toepassing voor de clubs die in de loop van het seizoen
2021-2022 een licentie aanvragen; geldig voor het seizoen 2022-2023)
Motivering:
- In navolging versoepeling licentie 1B eind seizoen 20-21
- VACHA wil de stap tussen 2de afdeling en 1ste nationale verkleinen door het weglaten van de
voorwaarden aangaande de betaalde sportbeoefenaar
Artikel V7.12:
2° uiterlijk op 1 september van het tweede opeenvolgende seizoen dat de club uitkomt in 1ste
nationale beschikken over minstens 5 spelers met het statuut van betaalde sportbeoefenaar.
VSC Januari 2022  Goedgekeurd

5. Agenda HORA 12/02/2022
(21-40) Terreinafgevaardigde recreatief futsal
Ingediend: Voetbal Vlaanderen
Goedkeuring vereist van Voetbal Vlaanderen en ACFF
Inwerkingtreding: 1/07/2022
Motivering:
- de vereiste om een terreinafgevaardigde te hebben, die niet mag deelnemen aan de
wedstrijd als speler, sterk hinderend is om aan genoeg spelers te raken.
- conform het minivoetbal in de kernen, te voorzien dat een terreinafgevaardigde binnen het
recreatief futsal ook een actieve speler op het wedstrijdblad kan zijn.
Artikel F6.86:
…

VSC Januari 2022 Goedgekeurd mits toevoeging van “zonder stijgen en dalen”

5. Agenda HORA 12/02/2022
(21-41) Uitdoelpunten futsal
Ingediend: KBVB – Departement futsal
Goedkeuring vereist van Voetbal Vlaanderen en ACFF
Inwerkingtreding: onmiddellijk
Motivering:
- Ingevolge de nieuwe IFAB-regels, is het principe van de doorslaggevende uitdoelpunten
afgeschaft in de UEFA-competities. De Beker van België futsal (halve finales, art F7.174) zal
deze nieuwe regels volgen.
Artikel F7.115:
…

5. Agenda HORA 12/02/2022
(21-42) Onmogelijkheid om verzet aan te tekenen na een oproeping van
rechtswege
Ingediend: Legal Department KBVB
Goedkeuring vereist van Pro League, Voetbal Vlaanderen en ACFF
Inwerkingtreding: onmiddellijk
Motivering:
- Artikel B11.33 van het Bondsreglement bepaalt dat wanneer de oproeping van rechtswege
geschiedt (bijvoorbeeld naar aanleiding van een scheidsrechtersverslag in het
amateurvoetbal), de procedure altijd wordt geacht op tegenspraak te zijn gevoerd.
- In de praktijk betekent dit onder meer dat het niet mogelijk is verzet aan te tekenen in geval
van verstek. Deze regel wordt reeds door de disciplinaire instanties toegepast.
Artikel B11.33:
…

5. Agenda HORA 12/02/2022
(21-43) Aanvraag tot het bekomen van een licentie 1e nationale – termijn –
digitaal platform
Ingediend: KBVB
Goedkeuring vereist van Pro League, Voetbal Vlaanderen en ACFF
Inwerkingtreding: onmiddellijk
Motivering:
- In samenspraak met het Auditoraat leek het wenselijk de clubs die een aanvraag wensen in
te dienen voor het bekomen van een licentie 1e nationale, iets meer tijd te geven om hun
dossier in te dienen zijnde binnen de periode van 15 februari tot en met 1 maart in plaats
van 1 februari tot en met 15 februari. Teneinde de procedure tot aanvraag te
vereenvoudigen en te optimaliseren, dient deze ingediend en afgehandeld te worden via
het digitaal platform.
- Onderstaand voorstel tot reglementswijziging (artikel V7.15 en artikel V7.16) lijkt ter zake
dan ook billijk.

6.A - Nieuws van Prov. Comité (PC)
Nieuws gebracht door voorzitter PC – Dhr Hoogewys Eric

Limburg Cup 2021-2022:
Op 24 februari 2022 komt het organisatie comité
samen om de volgende ronde van de Limburg Cup
te loten en de aanbestedingen te openen om de
kwalificatietornooien toe te kennen.
Provinciale Studiecommissie

6.B - Nieuws van Bureau Arbitrage Limburg
Nieuws gebracht door Koen Verlinden
-

R1D op 5/3 in Tessenderlo

- Interprovinciale aanduidingen in 1P

Provinciale Studiecommissie

6.C - Nieuws van bestuur KBVB en
Voetbal Vlaanderen
Nieuws KBVB

Interne bespreking dossier propere handen

Provinciale Studiecommissie

6.C - Nieuws van bestuur KBVB en
Voetbal Vlaanderen
Bestuur Voetbal Vlaanderen
Zie afzonderlijk bestand

Provinciale Studiecommissie

6.C - Nieuws van bestuur KBVB en
Voetbal Vlaanderen
Communicatie via E-Kickoff
- Licenties 2e en 3e afdeling Voetbal Vlaanderen - Handleiding
e-kickoff + Q&A - 27-01-2022 - 19u (18-01-2022)
- Het statuut verenigingswerk: hoe zit dat nu? (19-01-2022)
- Uitstel o.w.v. Covid-19 en/of quarantiane (Reserve, IP-Jeugd,
provinciale en Gewestelijk) (20-01-2022)
- Gebruik pyrotechnisch materiaal tijdens wedstrijden in het
amateurvoetbal (03-02-2022)
Provinciale Studiecommissie

7. Nieuws van de Regio’s :
 Kon. Regio Maas en Hoge Kempen
 Regio Zuid Oost Limburg
 Regio Zuid West Limburg

 Regio Noord West Limburg
Provinciale Studiecommissie

Nieuws uit de Regio Maas en Hoge Kempen
- A-finale Multiwearcup werd opnieuw
afgelast en mogelijk, gezien de drukke
agenda, niet meer gespeeld. Beide
finalisten (KGS Bree-Beek en K. Eendr
Louwel) hebben hun ticket Croky Cup toch
op zak.
- Volgende vergadering clubs op 22.03.22

7. Nieuws van de Regio’s :
 Kon. Regio Maas en Hoge Kempen
 Regio Zuid Oost Limburg
 Regio Zuid West Limburg

 Regio Noord West Limburg
Provinciale Studiecommissie

Nieuws uit de Regio Zuid Oost Limburg

Kennisgeving evenement Limburg Ladies Football Festival ter promotie van het
vrouwenvoetbal in Limburg. (dia 1/2)
- dit is meer iets voor de nog te vormen werkgroep vrouwen maar het concept is ontstaan binnen onze
Regio vandaar hier vermeld.
- het idee is begonnen bij enkele speelsters van Membruggen tijdens de viering van hun 5-jarig bestaan.
- het is een provinciaal damesvoetbal evenement waarbij alle Limburgse provinciale damesteams worden
betrokken bij zowel de organisatie als de uitvoering.
- het doel is om het damesvoetbal beter op de kaart te zetten, dames in Limburg geïnteresseerd te maken
in voetbal en potentiële speelsters op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met het
voetbal.

Nieuws uit de Regio Zuid Oost Limburg

Kennisgeving evenement Limburg Ladies Football Festival ter promotie van het
vrouwenvoetbal in Limburg. (dia 2/2)
- het festival zal bestaan in de vorm van voetribal, korte wedstrijdjes, opblaasbare voetbalspellen,
workshops, meet & greets met Red Flames en een markt waarop alle Limburgse provinciale
damesteams zich kunnen profileren.
- er is ook nauw contact met de KBVB en VV met name o.a. Bart van de Bergh, Niki de Cock en Katrien Jans.
- doelgroep zijn de meisjes vanaf 14 jaar.
- Save the Date is voorzien op zondag 15 mei 2022 van 12-17 uur op de Basvelden te Zonhoven.
- AFFICHE + Link (zie de dia’s verder in het luik vrouwenvoetbal)

7. Nieuws van de Regio’s :
 Kon. Regio Maas en Hoge Kempen
 Regio Zuid Oost Limburg
 Regio Zuid West Limburg

 Regio Noord West Limburg
Provinciale Studiecommissie

Nieuws uit de Regio Zuid West Limburg
- Bestuursvergadering op dinsdag 11
januari en AV met de clubs op maandag
24 januari 2022 (beiden via TEAMS)
- Volgende AV met de clubs 28 maart 2022
- Nieuw bestuurslid Bonneux Sigrid (STVV)
- Regiofeest heeft plaats op zaterdag 25
juni 2022!

7. Nieuws van de Regio’s :
 Kon. Regio Maas en Hoge Kempen
 Regio Zuid Oost Limburg
 Regio Zuid West Limburg

 Regio Noord West Limburg
Provinciale Studiecommissie

Nieuws uit de Regio Noord West Limburg
- Onlinebestuursvergadering gehad op 25/01/2022
- Finales Expoline niet kunnen doorgaan omwille van
Covid-maatregelingen. Clubs zijn aangeschreven om
een nieuwe datum te prikken. Indien ze geen vrije
datum kunnen overeenkomen, gaan we over tot
loting.
- Feest van 28/01/22 is geannuleerd, we gaan op 16
mei onze clubs trakteren op een hapje en drankje.
Clubs worden geïnformeerd via een lezersbrief.
Volgende AV op maandag 21 maart 2022
-

-

8. Nieuws van :
 Het G-voetbal
 Het Vrouwenvoetbal
 Het Futsal

 Het Bedrijfsvoetbal
Provinciale Studiecommissie

8.A - Nieuws van het G-voetbal
Arbitrage G-voetbal
‘Football For All’ Een campagne die wellicht gekend is door jullie. Maar voetbal is ook
voor iedereen, en iedereen heeft ook recht op een wedstrijdleider. Daarom
organiseert Voetbal Vlaanderen een cursus ‘Scheidsrechter G-Voetbal’, om onze GSporters te voorzien van een officiële scheidsrechter.
In februari vinden de eerste cursussen ‘Scheidsrechter G-Voetbal’ plaats. Deze cursus
wordt gegeven over 2 avonden van telkens 2u praktijk en 2u theorie.

8.A - Nieuws van het G-voetbal
Arbitrage G-voetbal
De cursussen vinden plaats van 18u30 tot 22u30 op een van de volgende locaties:

K.F.C Sparta Petegem: dinsdag 15 en 22 februari 2022

K. Schelle Sport: woensdag 16 en 23 februari 2022

K.S.A.V. St. Dimpna: donderdag 17 en 24 februari 2022
Lijkt scheidsrechter zijn in het G-Voetbal iets voor jou? Schrijf je dan zeker in!
Om je in te schrijven, schrijf je een mail naar: jonas.van.dyck@voetbalvlaanderen.be waarin
de locatie vermeld staat waar je de cursus zal volgen.

Luc Doomen en ikzelf, Castermans Patrick zijn al ingeschreven om daarna de kennis door te
geven aan geïnteresseerden.
We proberen dit seizoen nog een cursus te organiseren, er zijn al een 8 tal kandidaten.

8.A - Nieuws van het G-voetbal
 De G-ploeg van STVV niveau 2 heeft zich
teruggetrokken uit de competitie.
 Verslag vergadering 23-11-2021
- opmerking inzake gescheiden kleedkamers dames
- opmerking inzake opmaak rangschikking
- bespreking problematiek spelerspasjes
 Volgende vergaderingen op 22/03 en 24/05 14u00

8. Nieuws van :
 Het G-voetbal
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 Het Bedrijfsvoetbal
Provinciale Studiecommissie

8.B - Nieuws van het vrouwenvoetbal
• De vrouwenploeg van Sp.Lille reeks VR2P is uit
competitie genomen omwille
van teveel forfaits, --> 5x forfait.
• De bekerkompetitie zal voorlopig met 1 week,
mogelijk 2 weken opgeschoven worden omwille
van uitgestelde wedstrijden.

8.B - Nieuws van het vrouwenvoetbal

https://fb.me/e/1D9b8FWWN

8.B - Nieuws van het vrouwenvoetbal
Enkele linken naar het vrouwenvoetbal:
https://doorfansvoorfans.org/2022/02/06/limburgs-voetbalfestival-wil-dames-uit-de-provincie-warm-maken-voor-demooiste-sport-ter-wereld/?fbclid=IwAR0ei_NBHkW2ccSyFb8i7kSvY-ojAQqs6BBmmQgBvC64TLatpnoF9XUCiOE

https://www.invlaanderen.be/(100919)/limburgs-voetbalfestival-wil-dames-uit-de-provincie-warm-maken-voor-demooiste-sport-ter-wereld?fbclid=IwAR3UHIQMGmkzZM8orvDzQv4DYNSckwkHQHXymI8OGu_jZH8npdjTdFDUcDE
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8.C - Nieuws van het Futsal
• R1D FUTSAL OP 12 FEBRUARI A.S. TE HASSELT
9u00 tot 17u00 in het Flanders Nippon Golfclub
Kandidaten kunnen zich nog altijd inschrijven via het secretariaat bij
dhr. Gert Verjans
• Wat VOETBAL VLAANDEREN 2.0 zal brengen voor het Futsal is nog
koffiedik kijken.

• Vanuit de provinciale competitie is er geen nieuws te melden.
• Ook de datums voor de Limburgse bekerfinale(s) zijn tot op heden
nog niet bekend.

8.C - Nieuws van het Futsal
• Vanuit het nationale Futsal liet men ons weten dat de finale
van de beker van België zal doorgaan in sporthal Lakerveld
te Houthalen op 23 april 2022. Aftrap : 18uur.
• Op het EK Futsal in Nederland heeft onze gouwgenoot en
elite-ref Stefan Vrijens brute pech gekend door besmet te
geraken met corona waardoor hij zeven dagen in
quarantaine geplaatst werd.
Daarvoor werd hij tijdens de eerste ronde bij drie
wedstrijden aangeduid als derde ref.
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8.D - Nieuws van het Bedrijfsvoetbal
1/2 finales beker KLBS
05/02/2022 Century Hasselt - Tuinwijk VV
VK Wieze Boys A - FC Solar Assistance
26/02/2022 Tuinwijk VV - Century Hasselt
FC Solar Assistance - VK Wieze Boys A

9. Varia en rondvraag
Verenigingswerk in 2022
In 2021 was nog een tijdelijke regeling van toepassing
voor het verenigingswerk. Vanaf 1 januari 2022 zou een
definitieve regeling van start gaan. Ondanks de politieke
beloftes is de nieuwe regeling nog niet klaar. Hieronder
geven we een stand van zaken.
Webinar over dit thema: Hoe ziet de nieuwe regeling
verenigingswerk er nu uit? Een professionele en
duidelijke toelichting door Joris De Wortelaer.
Inschrijven voor webinar op 23 februari 2022

9. Varia en rondvraag
Alle info ivm het verenigingswerk vinden jullie via deze link
- 450 uren/jaar voor de sportsector met een plafond van 150
uren per kwartaal (3e kwartaal maximaal 285 uren)
- Een arbeidsovereenkomst is verplicht. We adviseren om
hier nog niet mee aan de slag te gaan zolang niet alle details
gekend zijn.
- De werknemer zal wel 10% inkomstenbelasting betalen na afloop
van het jaar. OPMERKING! Raad van State nog fundamentele
bezwaren
- Tot nu toe werden prestaties vooraf doorgegeven via de website
van de overheid, www.verenigingswerk.be. Vanaf nu zal dit via
een Dimona-aangifte gebeuren.
- Welke activiteiten? Combineren met andere statuten?

9. Varia en rondvraag
Kan je al met de nieuwe regeling aan de slag?
Omwille van de onzekerheden is het voor ons op dit moment erg
moeilijk om over de nieuwe regeling al veel uitspraken te doen.
Vooral mogelijke bezwaren van de Raad van State op de
voorgestelde fiscale regeling kunnen het hele akkoord nog op de
helling zetten.
Hoewel minister Vandenbroucke zich sterk maakte dat de nieuwe
regeling zal worden goedgekeurd en sportclubs al gebruik kunnen
maken van het systeem, raden wij sportclubs op dit moment nog aan
om zeer voorzichtig te zijn met mensen aan te werven via het nieuwe
statuut.

9. Varia en rondvraag
Indexering bedragen vrijwilligers
Vanaf 1 januari 2022 zijn de nieuwe geïndexeerde bedragen
voor vrijwilligers: (opgelet, zeer recent gewijzigd, indexatie!!!)
• Gewone forfaitaire kostenvergoeding max. € 1.473,37 per
kalenderjaar en max. €36,84 per dag.
• Verhoogde forfaitaire kostenvergoeding max. € 2.705,97 per
kalenderjaar en max. €36,84 per dag.
https://www.vsdc.be/nl/nieuws/13323/kostenvergoedingvrijwilligers-verhoogde-forfaits-in-2022
Provinciale Studiecommissie

9. Varia en rondvraag
VOORKOM ALS CLUB BOETES DOOR JE UBO-REGISTER UPTO-DATE TE HOUDEN
Elke vzw is verplicht om elk jaar alle informatie in het UBO-register
te bevestigen. Boetes kunnen hiervoor oplopen tot 500 euro indien
je dit niet tijdig in orde brengt. Weet je niet meer precies hoe je dit
doet? Geen zorgen. Hieronder frissen we graag je geheugen nog
eens op aan de hand van de meest recente informatie van VSF.
Meer info en een demo vinden jullie via deze link.
Provinciale Studiecommissie
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Volgende vergadering op
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