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Een zachte landing en een enthousiaste lancering 
 
 
Iets later dan de laatste papieren Voetbalamateur heeft space shuttle Atlantis zijn 
laatste vlucht gemaakt en is de landing feilloos verlopen. 
 
 
 
Terwijl de NASA op zoek gaat naar een vervanger en vooral naar de centen ervoor 
heeft de KBLVB zijn aangekondigde nieuweling netjes in vorm gebracht. De nodige 
tekst werd er ingestopt zodat half augustus, zoals beloofd, het aftellen begon voor een 
lancering om nog vlugger, moderner en vooral goedkoper informatie te verstrekken. 
 
 
 
De bevalling van het digitaaltje is goed verlopen en moeder Voetbalamateur en de hele 
crew die bij het kraambed stonden zijn best gelukkig, fier en tevreden met de boreling. 
 
 
 
Hoera, hoera, driewerf hoera … welkom aan de piepjonge Nieuwsbrief 
“VOETBALAMATEUR”. Toegegeven, we hadden wel een beetje origineler gekund bij de 
naamkeuze maar de moeder was zo vermaard en in de geesten van de mensheid vast 
geankerd dat wij een andere naam voor digitale junior niet over het hart kregen. 
 
 
 
De geboorte van het zusje -of zal het een broertje zijn?- laat nog een beetje op zich 
wachten … een soort getrapte bevalling dus en het is maar best zo want de naamgevers 
zitten danig in de knoei en we kunnen een kind zomaar niet de wereld injagen zonder 
naam. 
 
 
 
Maar daarop wachten wij niet met feesten. Wij hopen dat het weer half augustus een 
beetje normaal gaat doen voor de tijd van het jaar zodat het spetterende vuurwerk niet 
moet worden afgelast en wij allemaal met open mond naar het boeket kunnen staren 
waarna wij gulzig het glas ledigen op de gezondheid, de groei en de bloei van de 
digitale VOETBALAMATEUR van ons aller KBLVB. (DT) 
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Nieuwe start… 



  

Comité voor Arbitrage 
 
 

De verplichte algemene vergadering voor alle scheidsrechters (vrijblijvend voor deze van de 

afdeling Oost-Vlaanderen), gaat door op vrijdag 19 augustus ‘11 om 19u15 in de kantine 

van Astra Begijnendijk Pandhoevestraat 40 te 3130 Begijnendijk. 

De vergadering wordt gevolgd door een hapje en een natje. 
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Comités 



 

Contactdagen nieuw seizoen 
 
 

Alle clubs, met uitzondering van deze uit de Oost-Vlaamse 

damescompetitie en deze van het MTSA, dienen hun 

documenten en de nieuwe lidkaarten voor het seizoen 11/12 

af te halen in Het Huis van de KBLVB Celestijnenlaan 39/1 te 

3001 Heverlee. Men kan er terecht op: woensdag 24, 

donderdag 25 en vrijdag 26 augustus ‘11, telkens 

tussen 10u en 16u en op donderdag 25 augustus 11 ook 

tussen 18u en 20u. 

 

Ter herinnering: bij elk bezoek aan het Huis van de KBLVB 

graag parkeren op de Celestijnenlaan en niet voor het 

flatgebouw! 

Groepsverzekering 
 
 

Basispremie 

Via het rekeninguittreksel 1112/1 werden rechtstreeks 25 spelers aangerekend (€ 275,00) per ploeg. Na de 

telling van de spelers op 30/11/2011 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 

30/11/2011 per bijkomend spelend lid € 9,00 worden aangerekend. 

De afrekening wordt verwerkt in rekeninguittreksel 1112/3 dat opgesteld wordt op 31/12/2011. 

 

Bijkomende opties 

De clubs die bijkomende opties hebben onderschreven (genezingskosten, bandages, ……) moeten de 

betreffende premie(s) vóór 1 september 2011 storten op rekening BE64 2100 0568 4252 van ARENA. Ná 1 

september 2011 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. 
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Mededelingen 



 

Sport@Hasselt 
 
 

Op 27 augustus 11 van 10 tot 17u is de KBLVB aanwezig op 

SPORT @HASSELT. Buiten het voetbalgebeuren, op onze eigen 

stand, kan je er ook vrijblijvend kennis maken met een brede 

waaier van andere sportieve activiteiten. Meer informatie vindt je 

hieronder terug in de flyer. 
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KBLVB on tour 



 

De Gordel 
 
 

Op 4 september 11 is onze federatie present op de 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. 

 

Seizoen 2011-2012          nummer 1/40          17 – 08 – 2011          �  5 

KBLVB on tour 



 

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. 

 

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. 
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Varia 


