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 Varia 

Klaar voor de start 

 

Het gras is bijgegroeid, ondertussen al een paar keer gemaaid en ligt er uitnodigend bij om aan een splinternieuw 
voetbalseizoen te beginnen. 

 

Uw KBLVB heeft opnieuw gezorgd voor een zeer verscheiden aanbod aan competitie- en bekervoetbal en ook de 
recreanten zijn niet vergeten. 

 

Wij begroeten een aantal nieuwkomers in zowat alle categorieën en starten dit seizoen een kersverse samenwerking 
op met de damesafdeling van de Katelijnse liga. 

 

Op onze website kan u al een schat aan informatie vinden, die u naar het nieuwe seizoen kan leiden. 

 

Uw federatie heeft bovendien voor een nieuwigheid gezorgd in samenwerking met Primo sportmateriaal. Bij elke 
KBLVB-lidkaart wordt dit jaar ook een PRIMO-loyaltykaart afgeleverd waarmee elk lid gedurende een gans jaar in alle 
Primovestigingen op alle artikelen een korting van 10% kan krijgen; als welkomstgeschenk is er bij de seizoenstart 
ook een bon die recht geeft op 20%. 

De kaart die elk lid ontvangt houdt uiteraard geen enkele verplichting in, zelfs het invullen van een inlichtingenfiche 
waar wellicht bij een eerste aankoop naar gevraagd wordt, is totaal vrijblijvend. 

Ook de clubs kunnen van bepaalde voordelen genieten (groepsaankopen na prijsofferte, sponsoring van 
evenementen, enz.) maar daar komen wij in latere edities van Voetbal Amateur nog wel op terug. 

 

De KBLVB-lidkaarten blijven om praktische redenen wellicht in het bezit van de clubs, wij willen wel aan de clubs 
vragen de Primo-loyaltykaart een elk van hun leden te overhandigen. 

 

Tenslotte wensen wij alle KBLVB-ers van harte een prettig en sportief seizoen toe. Prettig en sportief kan het enkel 
zijn als: 

 de fair-play hoog op de agenda staat ingeschreven, daarom verlengt de KBLVB met nog meer nadruk dan 
voorheen alle acties rond fair-play 

 de man met de ondankbaarste en veelal moeilijkste taak op het veld, de scheidsrechter, op respect van 
spelers, bestuursleden en publiek kan rekenen. 

 

Op naar een fantastisch KBLVB-seizoen 2013-2014! 
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Medische keuring 

 
In afwachting van richtlijnen vanwege de Overheid wordt beslist geldigheid van de medische sportkeuringen 
waarvan de duur van zes jaar vervallen is uitzonderlijk te verlengen tot einde seizoen 2013-2014. 

In de loop van dit seizoen zal een wijziging aan het Algemeen Reglement voorbereid worden die voorziet in een 
medische keuring bij aansluiting van een spelend lid zonder daarbij een geldigheidsduur te voorzien tenzij de 
controlerende arts zulks zelf voorschrijft. 

Een en ander is uiteraard afhankelijk van de bepalingen van een eventuele nieuwe decreetgeving. 

Contactdagen nieuw seizoen 

 
Alle clubs (uitgezonderd deze uit de Oost-Vlaamse damescompetitie, van het MTSA en van het VMVA), dienen 
hun documenten en de nieuwe lidkaarten voor het seizoen 13/14 af te halen in Het Huis van de KBLVB 
Celestijnenlaan 39/1 te 3001 Heverlee. Men kan er terecht: 

 dinsdag 27 en woensdag 28 augustus ’13 tussen 9u en 16u 
 donderdag 29 augustus ’13 tussen 9u en 20u 
 vrijdag 30 augustus ’13 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! 

Algemene vergadering scheidsrechters 

 
Ook voor de scheidsrechters van de KBLVB start weldra het nieuwe seizoen. 

Alle scheidsrechters worden dan ook verwacht op de algemene vergadering, die doorgaat op vrijdag 23 
augustus ‘13 om 19u in de kantine van SK Plenke Werchter (Tremelobaan 21 te Werchter). 

Programma: 

 18u45 - 19u: verwelkoming 
 Overzicht terugronde en seizoen 12/13 
 Aanbevelingen Fair Play en strafnormen 
 Wijzigingen spelregels en richtlijnen voor het nieuwe seizoen 
 Voorstelling nieuw initiatief vanwege de werkgroep C&O en het CA 
 Uitdelen documenten, materiaal en uitrusting 
 20u15: hapje en natje   

 
De KBLVB-scheidsrechters die niet aanwezig kunnen zijn op de algemene vergadering kunnen terecht in het 
Huis van de KBLVB op dezelfde dagen en uren als de clubs die hun documenten moeten afhalen (zie rubriek 
“contactdagen nieuw seizoen”. 

De scheidsrechters van het MTSA hebben hun ‘startvergadering’ op woensdag 21 augustus 13 om 19u30 in 
zaal Chopin, Hertshage 75 te Aalst. 
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Medeleven 

 
Op 28 juli 2013 overleed op 19 jarige leeftijd Sil Celis, speler van VVV Molenstede. Ons medeleven gaat uit naar 
zijn club, familie en vrienden. 

Groepsverzekering 

 
Basispremie 

Via het rekeninguittreksel 1314/1 werden rechtstreeks 25 spelers aangerekend (€ 275,00) per ploeg. Na de 
telling van de spelers op 30/11/2013 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 
30/11/2013 per bijkomend spelend lid € 9,00 worden aangerekend. 

De afrekening wordt verwerkt in rekeninguittreksel 1314/3 dat opgesteld wordt op 31/12/2013. 

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. 


