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Streekvergadering Oost 

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). 

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. 

 

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! 
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Onderzoekscommissie (O.C.) [14 > 16] 

Tekenden geen verzet aan tegen het voorstel tot minnelijke schorsing en worden geschorst vanaf de start van het seizoen 14/15.(zie onder {T})  

    {R} {W} {T} 

2107  Sparta Tremelo 0816 Bodurin Shola 1A 1 1/1415 

2122  Lachers S’heuvel 0342 Van Aerschot Nick 2A 10 10/1415 

2165  Shanghai Leuven 0253 Dams Nico 1A 1 1/1415 

2189  Flipper Geetbets 0334 Claeskens Sven VC 1 1/1415 

2190  St Joris Weert 0247 Meyhi Koen 2B 1 1/1415 

2244  Patria Tienen 0221 Poleunis Christof 3B 2 2/1415 

2263  Kelberg Schaffen 0078 Nackaerts Wouter 2A 3 3/1415 

 

Onderzoekscommissie 

Sportcomité (S.C.) – uitspraken zitting maandag 12 mei 2014 

Worden geschorst vanaf de start van het seizoen 14/15 (zie onder {T}) {R} {W} {T} 

1228 KWB Herselt 0002 Merken Leon # 1 jaar {Z} 23.05.2015 

2397  SK De ZoeNK 0003 Geysels Roel 2B {V} 3 bevestigd 3/1415 
 

Andere beslissingen 

▪ Art 83 a 8067 Silverbells Oudenhove   .......................................................................................................................................................................................................................   € 15,00 

▪ Art 96 a 1228 KWB Herselt Centrum   ........................................................................................................................................................................................................................   € 10,00 

▪ Art 96 d 1228 KWB Herselt Centrum   ........................................................................................................................................................................................................................   € 25,00 

▪ Art 143 2073 FC Pellenberg, 2141 Kapelleke Langdorp en 2243 VP Korbeek-Dijle  ..........................................................................................................   € 15,00 

▪ Art 147 c 1228 KWB Herselt Centrum (2x) en 2397 De Zoenk Kessel-lo   .....................................................................................................................................   € 15,00 

▪ Uitslag DO2504 Silverbells Oudenhove - Eendracht Mazenzele   ..........................................................................................................................................   wordt 0 - 5 

  3A3105 De Brodders Herselt - KWB Herselt Centrum  ..............................................................................................................................................   wordt 5 – 0 

▪ Varia gegevens te corrigeren en te actualiseren: 

  - 2118 VK Wakkerzeel : Van Santvoet Tim 0784 

  - 2135 SK Herent : Patteet Koen 0343 

 

{R} reeks(en) waarvoor de schorsing geldt 
{T} schorsing loopt tot en met de vermelde datum en/of aantal wedstrijden van seizoen xx 
{V} na verzet tegen het voorstel tot minnelijke schikking 
{W} aantal weken schorsing 
{Z} enkel schorsing voor officiële functies 
{#} schorsing geldt voor alle competities 
 

Sportcomité 
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