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Schorsing cumul gele kaarten 

118 VK Wakkerzeel Durinck Dirk 0880 BH finale 10.05.2014 

165 Shanghai Leuven Vliers Bert 0237 1A 10.05.2014 

Opgelet 

Bij elk bezoek aan het Huis van de KBLVB 

graag parkeren op de Celestijnenlaan en niet 

voor het flatgebouw! 
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In de kijker 

Vrijdag 9 mei 14 

 

• Finale Beker Veteranen “Barça Tienen – Caf99 Heverlee” 

• om 20u op het terrein van Atlas Linter 

 

Zaterdag 10 mei 14 

 

• Testwedstrijd 2e 2B – 2e 2A ”Plenke Werchter – El Toro Paal” 

• om 13u30 op het terrein van Plenke Werchter 

 

• Finale Beker Heren “VK Wakkerzeel - Astra Begijnendijk” 

• om 16u op het terrein van Plenke Werchter 

 

Zondag 11 mei 14 

 

• Finale Beker Zaal “Hijgende Herten - Diesels” 

• om 20u in zaal Den Dijk te Wespelaar 

Wijziging aan de kalender 

2B2804 Dorpskroeg Egenhoven - Leuven MD op zaterdag 10.5 om 15u 

Clubactiviteit 

Zondag 11 mei van 11u30 tot 19u eetdag Lachers Scherpenheuvel in zaal Den Cayberg Lobbensestraat 93b te Zichem (Keiberg) . 

Insturen kampioenenfoto 

Om onze facebookpagina wat op te fleuren vragen wij aan al onze kampioenen (die dat nog niet gedaan hebben) om een foto te mailen naar 

info@kblvb.be (met vermelding van ploegnaam en reeks).  

 

Langs deze weg nogmaals proficiat aan onze kampioenen! 
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Streekvergaderingen 

De clubs, die deelnemen aan de “Damescompetitie Oost” vergaderen op vrijdag 23 mei 2014 om 19u30 in de kantine van Sparta Den 

Bos, Rietstraat 8 in Sint Katherina Lombeek (Ternat). 

 

Alle andere clubs, vergaderen op donderdag 5 juni 2014 om 19u30 in het Auditorium van het Provinciehuis Provincieplein 1 te 3010 

Leuven. 

 

Voor iedere club moet een bestuurslid aanwezig zijn ! 

 

Dagorde 

19:15 ▪ ontvangst en opnemen aanwezigheden 

 

19:45 ▪ verwelkoming 

 

19:50 ▪ verkiezing van de leden van de Algemene Vergadering van de KBLVB vzw 

 ▪ stemming in verband met een voorstel tot wijziging van het Algemeen Reglement 

 ▪ beknopt werkingsverslag seizoen 2013 – 2014 

 

20:05 ▪ gastspreker Tim Lamon “Laagdrempelige sportclub” {1} 

 

20:30 ▪ uitslag van de verkiezing en de stemming 

 ▪ vragen uit de vergadering {2} 

 ▪ huldiging van clubs en leden en uitreiking van de Fair Play Reward 

 

21:00 Receptie voor alle deelnemers en gelegenheid om even bij te praten 

 

{1} gastspreker enkel voorzien op 5 juni 2014 

{2} De clubs kunnen tot uiterlijk 16 mei ’14 hun vragen formuleren (info@kblvb.be); er zullen geen andere vragen aan bod kunnen 

komen. 

Transfers 

Elke niet-professionele sportbeoefenaar heeft het recht jaarlijks zijn overeenkomst van lidmaatschap met zijn sportvereniging (club) te 

beëindigen. Daarvoor moet de sportbeoefenaar, op straffe van nietigheid, : 

▪ tussen 1 en 30 juni een aangetekend schrijven sturen naar zijn sportvereniging (clubsecretaris of een andere bij de club gerechtigde voor 

de briefwisseling) én naar de sportfederatie (KBLVB Celestijnenlaan 39 bus 1 3001 Heverlee); de poststempel van de aangetekende brief 

geldt als bewijs van verzending. 

▪ de brief heeft uitwerking op 1 juli daaropvolgend, met andere woorden vanaf die dag kan de sportbeoefenaar aansluiten bij een andere 

sportvereniging (club). 

 

De clubs en de KBLVB zijn verplicht de gevolgen te erkennen van een regelmatige beëindiging van de overeenkomst door de niet-professionele 

sportbeoefenaar. Zij moeten ook de vrije keuze van aansluiting bij een nieuwe club door de niet-professionele sportbeoefenaar eerbiedigen. 

 

Een eenvoudiger manier is nog steeds de gewone “afschrijving van een lid”. De nieuwe club van betrokkene stelt een volledig nieuw 

aansluitingsformulier op en voegt er de lidkaart en een door twee van de drie verantwoordelijke bestuursleden getekende verklaring van de 

afschrijvende club aan toe. 
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21.05.14 – Initiatie Eerste Hulp Bij Sport Ongevallen 

De initiatie EHBSO heeft als doel spelers, trainers, begeleiders en andere mensen die op of rond het terrein staan meer inzichten en richtlijnen 

te geven in de wereld van acute blessures. Tevens leert men er hoe in uiteenlopende situaties zeker en rustig moet gehandeld worden.   

Tijdens de bijeenkomst wordt aandacht besteed aan de theoretische onderwerpen, die vervolgens direct aan de praktijk worden gerelateerd. 
Alle deelnemers krijgen bovendien de kans om verschillende handelingen te oefenen.  

De deelnemer weet aan het einde van de cursus:  

• hoe te handelen bij bewustzijnsstoornissen; 

• herkennen van sportblessures, eerste hulp, nazorg en verbandmateriaal; 

• te beoordelen of er op het terrein van preventie nog wat te verbeteren valt. 

   

Inschrijven  

Gezien we voldoende ruimte willen laten voor interactie en oefenmogelijkheid is het aantal deelnemers begrensd tot maximaal 20! Wees er dus 
snel bij en schrijf je in via info@kblvb.be  

   

Datum en locatie  

De cursus gaat door op woensdag 21 mei van 19u tot 22u in de kantine van VVS Rotselaar (Hellichtstraat 83 te 3110 Rotselaar).   

 

Kosten  

De KBLVB draagt de kosten van deze opleiding. Voor leden aangesloten bij een club van de KBLVB is deze initiatie bijgevolg gratis.  

Niet-leden betalen 25€. 

 

-> Max. 20 deelnemers. Schrijf je dus snel in! 

Zaalvoetbalcompetitie voor dames 

Sinds vorig jaar zijn wij gestart met een damesreeks zaalvoetbal in Mechelen. Voor het seizoen ’14-‘15 willen we alweer een stapje verder 

gaan met de uitbereiding van deze zaalreeks.  

Vandaar deze oproep naar alle voetballende dames. Wil je met jouw club ook een zaalploegje afvaardigen of met enkele vriendinnen zelf een 

zaalploeg vormen,  dan kan dat!  

Neem contact met ons op zodat we jouw deelname kunnen verzekeren.    

De wedstrijden gaan door op zondagavond in de sporthal Winketkaai te Mechelen. De huur van de zaal (aan voordelige tarief), verzekering en 

kalender worden allemaal door de federatie geregeld zodat je voor de volle 100% van jouw hobby kan genieten.  
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