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Nieuwe start 

Een nieuwe seizoen… een nieuwe look 
 
Voetbal is dit jaar in feite niet stil gevallen. Als we zelf niet aan sjotten toe kwamen, was er genoeg op televisie, internet 

en andere pad-toestanden om de goesting er in te houden. Goede moed! Nog enkele dagen en de kriebels kunnen uit de 

benen en we kunnen zelf aan de slag op de vers ingezaaide, mooi groen ogende terreinen. 

 

Op de bond hebben we uiteraard iets minder tijd gehad om naar “grote broers” te kijken, er was namelijk een en ander te 

doen om jullie in de beste omstandigheden aan een nieuw seizoen te laten beginnen. Bovendien zijn er een hele hoop 

nieuwigheden en wij hopen dat alles wat er nu voortaan anders uitziet jullie zal bevallen en oogstrelend door het leven 

kan. 

 

Vooreerst is uit de creativiteit van Karen een splinternieuw logo ontsproten dat voortaan onze communicatie zal 

kenmerken. Toegegeven : het oude vertrouwde kenteken met leeuw en kroon deed, zij het lichtjes aangepast in de loop 

der jaren, al zo lang dienst dat niemand onder ons nog weet precies hoe lang. Het was dus tijd om op zoek te gaan naar 

iets anders, iets jongers, iets dynamischer en jullie zullen merken : de zoektocht is vruchtbaar geweest … ’t is mooi, al 

zeggen wij het zelf. 

 

Het nieuwe logo was uiteraard ook de aanzet tot een nieuwe huisstijl, die voortaan beetje bij beetje onze officiële 

communicatie zal kleuren en … last but not least : jullie lidkaarten zien er totaal anders uit; het “bankkaartmodel” zal een 

pak makkelijker stockeren dan voorheen en hoort nu echt thuis in de moderne tijden. 

 

Voor onze scheidsrechters hebben wij nogmaals een inspanning geleverd en zijn op zoek gegaan naar een uitrusting in 

een kleur die we nog niet hadden. Opdat ze weinig rode kaarten zouden (moeten) geven hebben we geopteerd voor rode 

shirts, uiteraard versierd met het nieuwe KBLVB-logo. 

 

Tenslotte is er de totaal vernieuwde bondsstructuur, die grondige wijzigingen aan het administratieve gedeelte van het 

Algemeen Reglement meebrengt en waarvoor de clubs massaal “groen licht” hebben gegeven. Om jullie in dit eerste 

nummer niet te overdonderen met de hele nieuwe terminologie, beperken wij ons met de mededeling dat het vooral gaat 

om het wegvlakken van de “federale” structuur en een poging om alles veel eenvoudiger en eigentijdser te maken. In de 

volgende nummers van de nieuwsbrief “Voetbal Amateur” gaan wij een en ander nader toelichten. 

 

Nu wensen wij jullie vooral een deugddoend, fair, aangenaam en gezond voetbaljaar. Wij koesteren trouwens ook de hoop 

dat alle nieuwigheden bij machte zullen zijn om jullie enthousiasme in die mate op te drijven dat op al onze terreinen en 

in al onze lokalen voortdurend levend(ig)e en vruchtbare publiciteit kan worden gemaakt voor bloei en groei van jullie 

KBLVB. 
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Varia 

Comité voor Arbitrage 
 

De verplichte algemene vergadering voor alle scheidsrechters (vrijblijvend 

voor deze van de afdeling Oost-Vlaanderen), gaat door op vrijdag 24 

augustus ‘12 om 19u in de kantine van Hezerheide Schaffen 
Barenbergseweg te Schaffen. 

De vergadering wordt gevolgd door een hapje en een natje. 

Vriendschappelijke wedstrijden en 
tornooien 
 

Deze wedstrijden moeten op voorhand schriftelijk worden 
aangevraagd in de voorgeschreven vormen en termijnen (zie 
Art. 117 en Art. 118 van het Algemeen Reglement). Tevens 

dient per wedstrijd een scheidsrechtersblad ingevuld en 
opgestuurd te worden opgestuurd naar het Huis van de 
KBLVB, Celestijnenlaan 39 bus 1, 3001 Heverlee. 

Contactdagen nieuw  
 

Alle clubs, met uitzondering van deze uit de Oost-Vlaamse damescompetitie en deze van het MTSA en van het VMVA, dienen hun documenten en de 

nieuwe lidkaarten voor het seizoen 12/13 af te halen in Het Huis van de KBLVB Celestijnenlaan 39/1 te 3001 Heverlee. Men kan er terecht op: 

 woensdag 22 augustus ’12 tussen 9u en 19u30 

 donderdag 23 augustus ’12 tussen 9u en 16u 

 vrijdag 24 augustus ’12 tussen 9u en 16u 

Ter herinnering: bij elk bezoek aan het Huis van de KBLVB graag parkeren op de Celestijnenlaan en niet voor het flatgebouw! 

 

KBLVB op de Gordel 
 
Op 2 september 12 is onze federatie present op de allerlaatste (?) Gordel. In 

het Gordelcentrum te Zaventem organiseert de KBLVB 

minivoetbalwedstrijdjes voor jong en minder-jong. Tussen het fietsen en 

wandelen door kan er in Zaventem dus ook gevoetbald worden. Alle 

“gordelaars” en geïnteresseerden zijn van er harte welkom. 

 

Groepsverzekering 
 

Basispremie 
Via het rekeninguittreksel 1213/1 werden rechtstreeks 25 spelers aangerekend (€ 275,00) per ploeg. Na de telling van de spelers op 30/11/2012 
volgt een afrekening waarbij gecrediteerd/gedebiteerd wordt voor het verschil tussen het werkelijk aantal spelers (minimum 20) per ploeg en 25. 
Voor het zaalvoetbal werden 11 spelers (€ 99,00) aangerekend (= minimum) en zal er bij de afrekening op 30/11/2012 per bijkomend spelend lid € 
9,00 worden aangerekend. 
De afrekening wordt verwerkt in rekeninguittreksel 1213/3 dat opgesteld wordt op 31/12/2012. 
 
Bijkomende opties 
De clubs die bijkomende opties hebben onderschreven (genezingskosten, bandages, ……) moeten de betreffende premie(s) vóór 1 september 2012 
storten op rekening BE64 2100 0568 4252 van ARENA. Ná 1 september 2012 is de dekking pas verworven vanaf de datum van de premiebetaling! 
 
Nieuwe leden 
Nieuwe leden zijn verzekerd van zodra ze bij de KBLVB zijn aangesloten (= geldig aansluitingsformulier). 
 
Testspelers 
Wanneer een club bij een oefenwedstrijd in het tussenseizoen een testspeler opstelt die aangesloten is bij de federatie doch geen lid is van de club, 
dan is deze testspeler verzekerd voor zover zijn naam voorkomt op het scheidsrechtersblad of zijn deelname op voorhand werd medegedeeld. De 
dekking is in dergelijk geval steeds beperkt tot de waarborgen van de basispolis met uitsluiting van eventueel door de club onderschreven 
optiewaarborgen. Voor de duidelijkheid: indien de testspeler niet is aangesloten bij een nog actieve KBLVB-club mag hij NIET deelnemen tenzij hij 
aansluit bij de club waar hij de test aflegt en zo het aansluitingsformulier aanwezig is op de zetel van de KBLVB. 
 

 

Activiteiten van je club 
 

Wens je gratis publiciteit te maken voor een clubactiviteit? Een 
mailtje aan info@kblvb.be of een gewoon briefje aan het Huis 
van de KBLVB te Heverlee volstaat. Noteer dat er geen ruimte 
is voor informatie met betrekking tot tornooien en/of uitslagen 
van tombola’s. 


