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Een nieuw voetbalseizoen ….. 
 

De tijd vliegt snel en het “dode voetbalseizoen” is alweer verleden tijd, het frisse gras hunkert naar een eerste maaibeurt en hier 

en daar is de verf nog eventjes aan ’t drogen maar alles staat klaar om aan een nieuw sportseizoen te beginnen. 
 

Een nieuw voetbalseizoen waarin de KBLVB, voor het eerst sinds enkele jaren, met niet minder dan 22 nieuwe clubs van start 

gaat. 
 

Het is dan ook een ideaal moment om naast het begroeten van onze “oude” getrouwen ook de vele nieuwkomelingen van harte 

welkom te heten in onze rangen. Wij zijn ervan overtuigd dat de clubs die sinds jaar en dag het reilen en zeilen van de KBLVB 

onder de knie hebben de nieuwkomers geduldig zullen helpen met hun integratie zodat ze zich binnen de kortste tijd thuis voelen 

in onze federatie. 
 

Deze deugddoende uitbreiding heeft er natuurlijk voor gezorgd dat het opmaken van de kalender, sowieso al geen gemakkelijke 

klus, dit jaar nog een beetje complexer is geworden. Maar niets is ooit te ingewikkeld dat we het niet voor mekaar krijgen en het 

resultaat staat al een tijdje online op onze website. 
 

Nog in verband met de kalender, een vraag: als er zich voor een ploeg een kalenderwijziging opdringt om een grondige reden, 

zoek eerst contact met uw tegenstrever en stuur uw onderlinge overeenkomst naar de bond, veeleer dan de bond zonder poging 

tot onderling overleg met uw vraag op te zadelen. 
 

Tenslotte nog een kleine praktische mededeling: het Algemeen Reglement zal dit jaar niet meer op een schijf maar op een USB-

stick geleverd worden (hiervoor werd € 3,50 op de rekening gedebiteerd) en ontvangen de drie bestuursverantwoordelijken van 

de clubs een vademecum met alle gegevens van bondsinstanties en clubs. 
 

Ziezo, de eerste stappen zijn gezet, ons rest nog alleen u allen een prachtig, sportief seizoen toe te wensen vol gezond en 
vooral fair voetbalgenot 

 
 
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 14/15 af te halen in Het Huis van de KBLVB Celestijnenlaan 39/1 te 3001 Heverlee. 

Men kan er terecht: 

• dinsdag 26 en woensdag 27 augustus ’14 tussen 9u en 16u 

• donderdag 28 augustus ’14 tussen 9u en 20u 

• vrijdag 29 augustus ’14 tussen 9u en 14u 

 

Ter herinnering: bij elk bezoek aan het Huis van de KBLVB graag parkeren op de Celestijnenlaan en niet voor het flatgebouw! 

 
 
Info voor de scheidsrechters 
 

Algemene vergadering 

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 22 augustus ‘14 om 19u in 

de kantine van KWB Scherpenheuvel (Spordel te Scherpenheuvel). 

Programma: 

• 18u45 - 19u: verwelkoming 

• Overzicht terugronde en seizoen 13/14 

• Richtlijnen voor het nieuwe seizoen 

• Uitdelen documenten 

• 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’ in de loop van de maand september. Concrete informatie volgt 

later. 

 

Nieuwe kledij 

Ook dit jaar ontvangen alle scheidsrechters een nieuwe uitrusting. 

De uitreiking zal echter niet op het gebruikelijke tijdstip (algemene vergadering) plaatshebben maar vermoedelijk pas einde 

september-begin oktober. Dit heeft te maken met het feit dat wij voor een tot op heden nog niet voorhanden zijnde kleur 

opteerden … het zal een groene shirt worden met korte mouwen, in feite een zomeruitrusting dus. 

De vroeger geleverde shirts met lange mouwen zijn ongetwijfeld nog niet versleten en kunnen, bij bar koud weer, nog wel eens 

uit de voetbalbag gehaald worden.
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Groepsverzekering 
 

Basispremie 

Via het rekeninguittreksel 1415/1 werden rechtstreeks 25 spelers aangerekend (€ 282,50) per ploeg. Na de telling van de spelers 

op 30/11/2014 volgt een afrekening waarbij gecrediteerd/gedebiteerd wordt voor het verschil tussen het werkelijk aantal spelers 

(minimum 20) per ploeg en 25. 

Voor het zaal- en minivoetbal werden 11 spelers (€ 102,30) aangerekend (= minimum) en zal er bij de afrekening op 30/11/2014 

per bijkomend spelend lid € 9,30 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 2014 storten op rekening BE64 2100 0568 4252 van ARENA. Ná 1 september 2014 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. 

 
 
Clubactiviteit 
  

Op vrijdag 15 en zondag 17 augustus organiseert VK Wakkerzeel haar jaarlijks mosselfestijn. Op beide dagen is het restaurant 

geopend van 12 tot 15 uur en van 17 tot 20 uur. 

 
 
Vervangingen in de damescompetities 
 

Bij wijze van proefregeling mag er in het seizoen 2014-2015 in alle damescompetities onbeperkt vervangen worden. Dit betekent 

concreet dat alle op het scheidsrechtersblad ingeschreven speelsters (maximum 20) onbeperkt kunnen gewisseld worden, zelfs 

meer dan eens per wedstrijd. 

 

Een wisselspeelster mag pas het speelveld betreden nadat de speelster, die zij vervangt, het speelveld heeft verlaten en mits 

toestemming van de scheidsrechter. Uitgesloten speelsters mogen niet vervangen worden en mogen ook niet opnieuw worden 

ingebracht  

 

Extra richtlijnen aan de scheidsrechters i.v.m. Art 94: 

• De scheidsrechter maakt voor aanvang van de wedstrijd nog steeds een onderscheid tussen ‘de effectieven’ en ‘de 

wisselspeelsters’. 

• De scheidsrechter dient de vervangingen en het tijdstip waarop zij gebeurden niet meer te vermelden op het 

scheidsrechterblad. 

• Bij het nemen van strafschoppen mogen alle speelsters, die op het scheidsrechterblad staan en niet werden uitgesloten,  

deelnemen aan het nemen van strafschoppen. 

 



 


