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Volgende Voetbalamateur 

Volgende Voetbalamateur, nummer 41, komt er aan op dinsdag 3 juni 2014. 

 

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. 

 

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 ! 
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Onderzoekscommissie (O.C.) [17 > 19] 

Ons Algemeen reglement geeft de bevoegdheid aan de ONDERZOEKSCOMMISSIE (O.C.) minnelijke schikkingen voor te stellen voor gevallen waarin, 

rekening houdend met de geldende strafnormen, een schorsing van maximaal TWAALF speelweekeinden kan worden opgelegd. 

Deze rubriek bevat de voorstellen van de O.C. voor alle competities van de KBLVB. 

In onderstaande tabel staat in de kolom VS (=voorstel tot minnelijke schikking) het aantal speeldagen schorsing voorgesteld door de O.C. De 

schorsingen gaan in bij de start van het seizoen 14/15. 

De betrokkene wordt van het voorstel ook persoonlijk op de hoogte gebracht. Als zij/hij dit voorstel niet aanvaardt moet zij/hij: 

• dit persoonlijk en schriftelijk binnen de VIJF kalenderdagen ter kennis brengen van het bondssecretariaat (Huis van de KBLVB, Celestijnenlaan 

39/1 3001 Heverlee of info@kblvb.be); 

• zich, zonder verdere oproep, verplicht aanbieden op de zitting van het Sportcomité (S.C.) op maandag 2 juni 2014 op het uur vermeld voor 

“verzet tegen voorstel MS”. 

Belangrijk : Het S.C. is niet gebonden door het voorstel van de O.C. en zal in het dossier soeverein beslissen en kan dus het voorstel behouden, 

verminderen of verhogen. 

De zittingen van het Sportcomité worden voor de competities in Oost-Vlaanderen gehouden op een datum en plaats die tijdig worden medegedeeld; 

voor alle andere competities hebben de vergaderingen plaats in het Huis van de KBLVB, Celestijnenlaan 39/1 3001 Heverlee. 

       Norm VS 
2002  Hezerheide Schaffen 0573 Beets Katrien CDF 04.05 De Sjoeters Dames – Ladies Hezerheide 3.2.2.1 2 
2002  Hezerheide Schaffen 0594 Pironet Jessica CDF 04.05 De Sjoeters Dames – Ladies Hezerheide 3.2.1 2 
2095  VK Halewijn 0808 Vanhaekendover Sander 3B0801 03.05 Onder-Ons Kessel-lo - VK Halewijn 3.3 3 
2095  VK Halewijn 0809 Gelaes Dimitri 3B0801 03.05 Onder-Ons Kessel-lo - VK Halewijn 3.6.1 8 
2166  Plenke Werchter 0334 Derboven Thomas 2B3505 01.05 VK Heuvel-lo - Plenke Werchter 2.2.1 1 
2217  Alpia Tildonk 0527 Kouyate Papé 1A3503 01.05 VP Korbeek-Dijle - Alpia Tildonk 1.10 1 
2225  RG Oplinter 0299 Noé Joni CHF 04.05 VK Heuvel-lo - Rood Groen Oplinter 3.4 4 
2237  Salamander Zelem 0186 Vannerum Filip 2A3304 26.04 El Toro Paal - Salamander Zelem 3.4 4 

Onderzoekscommissie 

Sportcomité (S.C.) – agenda maandag 2 juni 2014 

Samenstelling: vanaf 19.20 u een afgevaardigde van 2047 VK Heuvel-lo, 2048 FC Tabor Heverlee, 2404 Dorpskroeg Egenhoven en 2407 LVC 

Rotselaar. De door de clubs aangeduide afgevaardigden dienen één van de drie verantwoordelijke bestuursleden (voorzitter, secretaris, 

penningmeester) te zijn. Het is aan de clubs ook toegelaten, onder handtekening van 2 van de 3 verantwoordelijke bestuursleden, volmacht te 

verlenen aan een ander bij de club aangesloten lid (de volmacht dient voorgelegd voor aanvang van de zitting) 

 

Verplichte aanwezigheid behalve voor de administratieve dossiers! 

 

19u30 1A2602 15/02 VP Korbeek-Dijle – WB Scherpenheuvel 2243 VP Korbeek-Dijle 0123  Ronsmans Rudy {D} 

    2276 WB Scherpenheuvel 0280 Spiritus Yorg {D} 

 Valse verklaring 
 

19u45 1A3303 26/04 Sparta Tremelo – KWB Scherpenheuvel 2107 Sparta Tremelo 0020 Van Leemputten Louis {G} 

    2219 KWB Scherpenheuvel 0012  Schots Marc {G} 

     0496 Abegig Mahmoud {D} 
 

20u05 Verzet tegen voorstel MS geformuleerd door de Onderzoekscommissie. 
 

20u15 Administratief dossier 

▪ forfaits voor de periode tot en met week 19 

▪ Art 96 c (opstellen van een geschorste speler) ten laste van 

o 2413 De Rakkers Zichem 2A3302 - 26/04 Kelberg Sport Schaffen – VC De Rakkers Zichem 

  Peeters Max 0005 en De Konink Ben 0014 

  ingevolge cumul gele kaarten geschorst op 26.04.14 – Voetbalamateur 36 

▪ Vermelding in de rubriek allerlei van het scheidsrechtersblad “onder voorbehoud wegens opstellen geschorste speler” 

o 2135 SK Herent 3B3307 - 26/04 Remy Boys Wijgmaal - SK Herent 

 

Sportcomité 
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