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Streekvergadering 
  

Alle clubs (behalve deze uit de Damescompetitie Oost) vergaderen op woensdag 3 juni 2015 om 19u30 in 
het Auditorium van het Provinciehuis Vlaams-Brabant Provincieplein 1 te 3010 Leuven. 
 

Voor iedere club moet een bestuurslid aanwezig zijn ! 
 

Het Provinciehuis Vlaams-Brabant is zeer vlot bereikbaar 
o met het openbaar vervoer kan je tot aan Leuven Station (op ± 300m van de vergaderplaats); 
o met de auto kan men terecht op de parking van het Provinciehuis (volg de bewegwijzering). Men kan slechts binnen 

wanneer er voldoende plaatsen beschikbaar zijn (zie aankondigingsbord). Men dient een ticket te nemen aan het 
slagboomsysteem en het na afloop van de vergadering te valideren in de inkomhal van het Provinciehuis. Bij volle parking 
kan men ook terecht in de betalende parking “De Bond” aan het station van Leuven. 

 
 
 

Clubactiviteit 
  

Op zaterdag 25 juli 15 organiseert SK Herent een Outdoor Grass Cup Tornooi. Voor bijkomende informatie 
en inschrijving kan men terecht bij Bob Polleunis 0495.163 240 of b.polleunis@telenet.be 
 
 
 

Medeleven 
  

Op 22 mei 2015 overleed Jean (Jakke) Aelbrecht, medestichter van Bruggenhof Betekom. Ons medeleven gaat 
uit naar zijn club, familie en vrienden. 
 
 
 

Kennisgave 
  

De Bijzondere Algemene Vergadering van 23 mei 2015 heeft Debontridder Josse uitgesloten als lid van de 
vereniging en afgezet als bestuurder. 
 
 
 

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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Reeksindelingen 2015-2016 
  

Wij hebben heel wat reacties ontvangen op het voorstel van reeksindeling, die wij als denkoefening naar de clubs 
hebben gestuurd, waarvoor wij u danken. 
Werd het voorstel in zeer hoge mate positief onthaald, dan zijn er uiteraard ook een paar bedenkingen en 
bemerkingen in de marge van het ontwerp. 
Het wordt dus een beetje puzzelen en zoeken naar een degelijke oplossing, waarbij de uiteindelijke keuzes 
vanzelfsprekend het resultaat zullen zijn van een compromis. 
Het ligt dus voor de hand dat ook voor ons het seizoen wel is afgelopen, maar het belangrijke werk met het oog 
op de volgende competitie zonder onderbreking intens verder loopt om u zo vlug mogelijk grondig te kunnen 
informeren. 
 
Toch hebben we uit de vele reacties een aantal gegevens gedistilleerd, die we nu al even op een rijtje kunnen 
plaatsen: 
De drie belangrijkste items die naar voor werden geschoven zijn: 

 Er moeten in elke reeks voldoende wedstrijden zijn 
 De verplaatsingen moeten zoveel mogelijk in afstand beperkt worden 
 Er moet strenger worden opgetreden tegen de “pest van forfaits”. 

 
Er moeten in elke reeks voldoende wedstrijden zijn. 
 
KBLVB doet zijn uiterste best om nieuwe ploegen aan te trekken en hoopt uiteraard dat de ploegen die er nu zijn 
verder in onze rangen blijven. Het is te simpel voor woorden maar het aantal wedstrijden hangt vanzelfsprekend 
af van het aantal ingeschreven ploegen. Verder doen wij er alles aan om via organisatie van bekercompetities, 
play-offs, nacompetitie, en wat nog allemaal mogelijk is een deftig seizoen rond te maken. Als ploegen de 
mogelijkheden van deelname aan die nevencompetities laten liggen is het niet eerlijk achteraf te klagen dat het 
wedstrijdaanbod te klein is. 
 
De verplaatsingen moeten zoveel mogelijk in afstand beperkt worden. 
 
Ook hier heeft de KBLVB in het verleden grote inspanningen geleverd om, via soms “ingewikkelde” berekeningen, 
aan die verzuchting tegemoet te komen. Nu moet elk weldenkend mens toch toegeven dat afstanden in ons land 
– en dan nog in een heel beperkt deel ervan - niet echt veel voorstellen … wat dan weer niet betekent dat er niet 
naar de beste oplossing moet gezocht worden. Iedereen honderd procent tegemoet komen is helaas niet mogelijk 
en wij zijn ervan overtuigd hier op voldoende begrip te kunnen rekenen. 
 
Er moet strenger worden opgetreden tegen de “pest van forfaits”. 
 
Wij noemen dit zelf een “pest”, want dat is het natuurlijk. Hoeveel strenger dan nu kunnen wij optreden? Ook 
hier zoeken wij naar een compromis tussen de financiële haalbaarheid voor de clubs bij het bepalen van de boetes 
en andere maatregelen voor het verklaren van forfait. Wij hebben nu al hier en daar iets gehoord in de zin van 
“de Bond is duur” … dit is onterecht want dergelijke stelling kan enkel verwijzen naar de boetes. Als de boetes 
vermeden worden –en dat is met een beetje zorg gemakkelijk te doen!- is de Bond absoluut niet duur. We gaan 
hier niet verder op in omdat het een heel andere discussie is, maar toch in verband met forfaits dit: 

 Een algemeen forfait kost € 110 + voor de ploegen die al op verplaatsing moesten komen bij de ploeg 
die algemeen forfait verklaart een vergoeding voor hun verplaatsing (km*4 * € 0,25) 

 Ieder afzonderlijk forfait kost € 16, voor forfait op het terrein wordt bovendien € 65 ten laste gelegd van 
de forfaitgevende bezoeker ten gunste van de bezochte ploeg en, in het omgekeerde geval, gaat € 32,50 
+ vergoeding voor verplaatsing (km * 4 * € 0,25) van de bezochte ploeg naar de bezoeker 

 Bovendien komen de scheidsrechterskosten, als die er zijn, altijd ten laste van de forfaitgevende ploeg. 
Als u zelf een beetje aan het rekenen slaat kom je voor sommige gevallen dik boven de € 100 uit per forfait en 
dat is toch niet min. 
De bedragen kunnen natuurlijk omhoog maar we moeten er rekening mee houden dat, op enkele uitzonderingen 
na, de ploegen die forfait verklaren precies die zijn die het financieel al niet te breed hebben en ze helemaal 
doodknijpen vergroot dan weer het probleem van de effectieven. 
 
Tot daar enkele bedenkingen, die we aan de clubs wilden meegeven opdat iedereen zich bewust zou zijn van de 
moeilijkheden die rond de samenstelling van de reeksen geweven zijn in afwachting van een eerlijk compromis 
dat wij u, zoals beloofd, zo snel mogelijk zullen meegeven.
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Onderzoekscommissie (O.C.) 
 
 
 
Week 16 -> 19 
 
Tekenden geen verzet aan tegen het voorstel tot minnelijke schorsing en worden geschorst vanaf de start van 
het seizoen 15/16 tot en met (zie onder {T}): 
    {R} {W} {T} 
1020  SV Victoria 0286 Janssens Paul VB 1 1/1516 
2008  Astra Begijnendijk 0661 Vansteenkiste Mattieu BH 1 1/1516 
2135  SK Herent 0356 Fannes Jelle 3A 4 4/1516 
2144  RB Wijgmaal 0508 Das Robbe 1A 2 2/1516 
2183  Nelly Boys Rillaar 0381 Van Dyck Jari 1A 1 1/1516 
2190  Sint-Joris Weert 0185 Pinte Gregory 2A 2 2/1516 
2219  KWB Scherpenheuvel 0527 Sappar Yassine BH 2 2/1516 
2225  RG Oplinter 0302 Renotte Jonathan 3A 2 2/1516 
2244  Patria Tienen 0209 Peeters Wim 3A 5 5/1516 
2313  Belta Tessenderlo 0267 Ceustermans Frank BV 1 1/1516 
2355  El Toro Paal 0155 Put Herman 2A 6 6/1516 
2404  LVC Rotselaar 0038 Jennes Bert VB 1 1/1516 
2410  Rozenhof Veltem 0029 Stroobants Bjorn 3A 4 4/1516 
2418  SKN Winge 0021 Detobel Mattias 3A 4 4/1516 
2431  White Star Vets 0019 Michiels Christoph VC 2 2/1516 

 
 

Sportcomité (S.C.) 
 
 
Uitspraken 27 mei 2015 
 
Worden geschorst vanaf de start van het seizoen 15/16 tot en met (zie onder T}): 
    {R} {W} {T} 
1315  ROJM Willebroek 0012 Van Engelgem Kenny 3B 1 1/1516 
2058  Polyte Schaffen 0294 Vuegen Bruno 2A 1 1/1516 
2144  Remy Boys Wijgmaal 0466 Anthoon Maarten 3A 2 2/1516 
2183  Nelly Boys Rillaar 0245 Tonsenst Diederik VC {V} bevestigd 10 10/1516 
2189  Flipper Geetbets 0444 Avoux Kim VC {V} bevestigd 10 10/1516 
2244  Patria Tienen 0243 Eykens Sammy 3A 10 10/1516 
2244  Patria Tienen 0243 Eykens Sammy # 1 jaar {Z} 15.08.2016 
2410  Rozenhof Veltem 0074 Van Cauwelaert Thomas 3A 5 5/1516 
2421  Raté Neerijse 0006 Letelier Bert 3A 1 1/1516 
 

Andere beslissingen 
 

▪ Art 96 c 1315 ROJM Willebroek, 2058 Polyte Schaffen en 2421 Raté Neerijse   ..................................................   € 16,00 
▪ Art 121 f 2144 Remy Boys Wijgmaal ten voordele van 2427 Leuven Cardinals   ......................................................   € 1,00 
▪ Art 143 2141 Kapelleke Langdorp en 2342 Boca Juniors Zichem   .....................................................................................   € 16,00 
▪ Art 147 2183 Nelly Boys Rillaar   ...............................................................................................................................................................................   € 16,00 
▪ 2A2501 Polyte Schaffen - VVV Molenstede   ........................................................................................................................   behouden 1 - 10 
▪ 3A3301 RB Wijgmaal - Leuven Cardinals   ............................................................................................................................................   wordt 0 - 5 
▪ 3A3505 Patria Tienen - Rozenhof Veltem   .................................................................................................................................   behouden 3 - 6 
▪ 3A3506 LVC Rotselaar - Raté Neerijse   ...................................................................................................................................................   wordt 5 - 0 
▪ 3B2203 The Sylvesters Mechelen - ROJM Willebroek   .............................................................................................   behouden 18 - 0 
 

{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 voorstel tot MS 
{W} aantal weken schorsing 
{Z} enkel voor officiële functies 


