KONINKLIJKE BELGISCHE KORFBALBOND
VLAAMSE LIGA V.Z.W.

BESTUURLIJKE MEDEDELINGEN
Jaargang 2017

Nr. 7

Deurne, 18 mei 2017.

BIJGESLOTEN KAN U DE VOLGENDE BIJLAGEN TERUGVINDEN
VANWEGE HET COMITE WEDSTRIJDZAKEN
- Klassement eindronde veldcompetitie (versie 7/5/2017)
- Uitslagen 26-30 april, 2/7 en 9/14 mei 2017
VANWEGE HET BONDSBUREAU
- Ledenstatistiek 30 april 2017

RAAD VAN BESTUUR

01. Leidraad
Comité der Reglementen:
Lid: ontslag op eigen verzoek: Carina De Laet
02. Verslag van de vergadering van 18 april 2017

NOTULIST

David Van den Bosch (Secretaris-generaal)

VOORZITTER

Danielle Ruts

AANWEZIG

Jan Andries, André De Nijs, Eric Duchesne, Alex Elewaut, André Mertens,
Patrick Chalmet, Johan Schildermans

VERONTSCHULDIGD

Yves Daelmans, Eddy Versele, Danny Fonteyne,
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1. Opening en mededelingen:
De voorzitter begroet de bestuurders. Zij hoopt dat iedereen heeft kunnen genieten van het
verlengde paasweekend. Verschillende bestuurders zijn naar de zaalfinales in Nederland geweest.
Het was een spannende wedstrijd in een mooie zaal en met een goed ontvangst. De zaal was
jammer genoeg niet uitverkocht. Je zat in deze zaal wel verder van het veld in vergelijking met
Herentals.
2. Vertegenwoordigingen:
➢ Zaalfinales Nederland 8 april 2017 te Amsterdam: D. Ruts, A. Elewaut, E. Duchesne, Y.
Daelmans, J. Schildermans, A. Mertens, D. Fonteyne
➢ Paastornooi Jeugd Vobako 15 april 2017 te Vobako: J. Schildermans
➢ Paastornooi Jeugd Putse 17 april 2017 te Putse: A. Elewaut en J. Schildermans
3. Goedkeuring verslag Raad van Bestuur:
Het verslag en het beknopte verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur van 4 april 2017
wordt goedgekeurd na aanpassing aan de ontvangen bemerkingen.
4. Comités:
➢ Notulen Comité Opleiding Scheidsrechters 9 maart 2017.
➢ Notulen Scheidsrechters comité 30 maart 2017.
5. Directies:
Algemeen:
Beslissingen Raad van Bestuur
Onder hun Dropbox kunnen de bestuurders een bestand vinden met daarin alle beslissingen van
de Raad van Bestuur van het afgelopen jaar. Deze zijn geklasseerd volgens datum. Verder
krijgen ze een uniek nummer, korte omschrijving en enkele tags om op te zoeken. D. Van den
Bosch is eveneens samen met W. Maerievoet gestart met het onderzoeken of er een
beslissingsinventaris kan gemaakt worden per reglement.
Directie Opleidingen:
Opleidingen Dynamo Project
Op 27 maart 2017 stond een opleiding gepland genaamd ‘The Winning team: verhoog de
draagkracht van je sportclub. Via welbevinden en enthousiasme je clubmedewerkers
empoweren.’ Door een tekort aan deelnemers is deze opleiding jammer genoeg geschrapt. De
inhoud van deze cursus is nochtans zeer interessant voor de clubs. Er bestaat een mogelijkheid
om dezelfde opleiding in verkorte versie te geven. Dit zou bijvoorbeeld voorafgaand aan de
Algemene Vergadering kunnen georganiseerd worden. De Raad van Bestuur beslist om voor de
Algemene Vergadering van november dit te organiseren.
Directie Competitie:
Wijziging Clubkleuren
Het positief advies van het Comité Wedstrijdzaken betreffende de kleuren van de nieuwe
fusieclub Ri4a/Deurne werden goedgekeurd. Er zal aan de club gevraagd worden om het
ontwerp van shirt ook nog ter goedkeuring door te sturen.
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Directie Intern Beheer:
Vraag Temse 1 achttal van dezelfde club in 1ste klasse
Temse heeft een vraag ingestuurd betreffende het voorstel om het reglement aan te passen.
De Raad van Bestuur blijft er bij dat deze reglementswijziging past in de toekomstvisie. Het zal
ook geïntegreerd en afgestemd worden in de totaalhervorming van de jeugdcompetitie die zal
voortkomen uit de Directie Jeugd. De geloofwaardigheid en uitstraling van de sport staat op het
voorplan. Daarom worden er geen wijziging aangebracht aan het voorstel.
Samenstelling comités
Binnen het Comité Internationale Zaken wordt Kevin Robson naar voor geschoven als nieuw lid.
De Raad van Bestuur keurt deze voordracht goed.
Directie Jeugd:
Kandidaat-organisatoren NJCD
Via het Comité Jeugdkorfbal werden aan de Raad van Bestuur de kandidaat-organisatoren voor
de Nationale Jeugdcompetitiedagen eerste klasse 2017 voorgesteld. Op basis van de ingediende
kandidaturen en de historiciteit van de organisaties stelt het Comité Jeugdkorfbal volgende
toewijzingen voor:
- KCOV U8 & U10
- Putse U12 & U14
- Ganda U16
- Riviera/Deurne U19
- Appels Megawriemeldag 23/09
De Raad van Bestuur keurt deze voorgedragen organisatoren goed. J. Schildermans vraagt na
hoe het zit voor de nevenreeksen.
Directie Internationaal:
IKF U15 Tournament
Er is een mail binnengekomen vanuit Portugal betreffende de organisatie van een internationaal
U15 tornooi. Hier zal geen nationale afvaardiging gedaan worden. J. Schildermans zal
informeren bij de regio’s of er interesse is om deel te nemen.
Directie Scheidsrechters:
Benoeming Scheidsrechters
Maarten Jacobs en Jozef Van Acker wordt namens het Comité Opleidingen Scheidsrechters
voorgedragen als scheidsrechter Klasse B. De Raad van Bestuur keurt deze voordrachten goed.
Directie Evenementen en Logistiek:
Beschadigingen Sport Vlaanderen Centrum Herentals
Naast de schade waarover op een vorige vergadering gerapporteerd werd (vloer en
ledboarding), heeft ondertussen Sport Vlaanderen ook melding gemaakt van andere schade. Zo
zijn er onder andere 26 zitjes beschadigd. In de toekomst kunnen we eventueel een stock
aanleggen van deze zitjes. Verder is er schade aan vloeren tussen de tribunes. Misschien is
echter niet alle schade het gevolg van ons evenement.
Voor het evenement is er geen plaatsbeschrijving gebeurd. Wij waren de eerste grote
organisatie sinds de renovatie van het sportcentrum. Misschien hebben zij enkele foutieve
materiaalkeuzes gemaakt in hun verbouwingswerken. A. Mertens gaat op 20 april naar Herentals
om de schade in te schatten.
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6. Data vergaderingen:
2017:

18 april – 2 mei – 16 mei – 30 mei – 13 juni – 27 juni – 8 augustus – 22 augustus – 5
september – 19 september – 3 oktober – 17 oktober – 7 november – 21 november – 5
december – 19 december

03. Verslag van de vergadering van 2 mei 2017

NOTULIST

David Van den Bosch (Secretaris-generaal)

VOORZITTER

Danielle Ruts

AANWEZIG

Jan Andries, André De Nijs, Eric Duchesne, Alex Elewaut, André Mertens,
Danny Fonteyne, Patrick Chalmet, Johan Schildermans, Yves Daelmans,
Eddy Versele

7. Opening en mededelingen:
J. Schildermans wordt van harte gefeliciteerd door de Raad van Bestuur voor zijn verjaardag.
Jammer genoeg is er ook droef nieuws met het overlijden van Leo Schrijnemakers (J. Andries zijn
schoonvader), tevens het oudste lid van de federatie. Afgelopen weekend heeft de korfbalwereld
ook afscheid moeten nemen van Ria Van Geel. Het was een mooie plechtigheid met veel
aanwezigen.
Afgelopen weekend vonden ook de finales van de Beker van België jeugd en senioren plaats. Het
waren beide goede organisaties.
Vandaag kreeg de federatie ook nieuws betreffende de topsportsubsidies. Sport Vlaanderen kent de
KBKB opnieuw € 65.000 toe. Hierbij werd wel de boodschap gegeven dat deze voornamelijk moet
geïnvesteerd worden in de senioren.
8. Vertegenwoordigingen:
➢ Vergadering Korfbal2000 24 april 2017 te Boeckenberg: E. Versele, P. Chalmet
➢ Uitvaartplechtigheid Ria Van Geel 29 april 2017 te Lichtaart: D. Ruts, A. Mertens, A. Elewaut, A.
De Nijs, J. Schildermans, E. Duchesne
➢ Finale Beker van België Jeugd 29 april 2017 te Temse: D. Ruts, A. Mertens, A. Elewaut, J.
Schildermans
➢ Interregio Tornooi 1 mei 2017 te ATBS: D. Ruts, A. Mertens, E. Versele, J. Schildermans, D.
Fonteyne
➢ Finale Beker van België Senioren 1 mei 2017 te AKC: A. Mertens, D. Ruts, E. Versele, A. De Nijs,
E. Duchesne, Y. Daelmans, D. Fonteyne, J. Andries, D. Van den Bosch
9. Goedkeuring verslag Raad van Bestuur:
Het verslag en het beknopte verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur van 4 april 2017
wordt goedgekeurd na aanpassing aan de ontvangen bemerkingen.
10. Comités:
➢ Notulen Comité Recreatie 3 april 2017.
Het verslag werd niet opgemaakt volgens de te volgen sjablonen.
➢ Notulen Comité Evenementen en Organisaties 6 april 2017.
Jenny zat deze vergadering niet voor, dus dient niet vermeld te staan als voorzitter op het
verslag.
➢ Notulen Comité Opleiding Scheidsrechters 6 april 2017.
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➢
➢
➢
➢

Notulen Comité Wedstrijdzaken 6 april 2017.
Het verslag werd niet opgemaakt volgens de te volgen sjablonen.
Notulen Regionaal Comité Oost- West-Vlaanderen 11 april 2017.
Notulen Korfbal 2000 24 april 2017.
Dit verslag wordt besproken onder de Directie Clubondersteuning.
Notulen Regio Vlaams Brabant 25 april 2017.
Dit verslag wordt besproken onder de Directie Clubondersteuning.

11. Directies:
Algemeen:
AV BOIC
De kandidaten voor de Raad van Bestuur van het BOIC zijn gekend. Deze wordt verkozen tijdens
de Algemene Vergadering van 2 juni 2017. Er zijn echter nog geen Cv’s meegeleverd. D. Van den
Bosch zal een stemadvies voorstellen aan de Raad van Bestuur.
Dynamo Project Nieuwsbrief
D. Van den Bosch stuurt de informatie over de Dag van de Sportclubbestuurder naar de clubs.
Agenda BAV 29 mei 2017
Punt A van de agenda betreffende de twee achttallen in 1 ste klasse jeugd zal door de Raad van
Bestuur worden ingetrokken en niet ter stemming worden gebracht. In de plaats daarvan zal een
overgangsmaatregel worden meegezonden aan de clubs. De agenda wordt daarop goedgekeurd
door de Raad van Bestuur.
Directie Competitie:
Competitiebundel
J. Andries is gestart met de indexering van welke zaken allemaal dienen aangepast te worden.
Er staat eveneens een versie ter beschikking voor de bestuurders op Dropbox.
Goedkeuring clubkleuren
In navolging van het advies van het Comité Wedstrijdzaken en de eerdere goedkeuring van de
nieuwe clubkleuren van fusieclub Riviera/Deurne, keurt de Raad van Bestuur nu ook de
wedstrijdshirts goed.
Directie Intern Beheer
1ste klasse jeugd twee achttallen & verschuiven wedstrijden
De Raad van Bestuur beslist om haar voorstel tot reglementswijziging betreffende de twee
achttallen in 1ste klasse jeugd in te trekken en niet ter stemming te brengen. In de plaats
daarvan zal een overgangsmaatregel worden voorgesteld. Een belangrijk argument voor het
terugtrekken van deze reglementswijziging is het feit dat de BAV aan het einde van de
ontslagperiode valt en dat zo spelers weinig kans hebben om van club te wisselen op basis van
de gestemde regel.
Ondanks deze overgangsmaatregel, zullen clubs nog steeds in staat zijn de grenzen van de
reglementen op te zoeken en de samenstelling van de teams beïnvloeden. Om dit aan te
pakken, wordt de ganse jeugdcompetitie hervormd door de Directie Jeugd richting seizoen
2018-2019.
In verband met het verschuiven van wedstrijden, heeft het Comité Reglementen ook haar advies
uitgeschreven. De Raad van Bestuur volgt dit advies en heeft geen bezwaar tegen het
ingediende amendement, doch dient er opgemerkt te worden dat indien de voorronde niet
gespeeld geraakt, er ook midweekwedstrijden zullen gespeeld moeten worden omdat alle
wedstrijden afgewerkt moeten zijn voor de start van de zaalcompetitie.
Algemene opmerking is dat het amendement van Temse geen afgewerkte reglementen zijn.
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Comité Erebeker & Onderscheidingen
De Raad van Bestuur keurt de voordrachten van het comité goed.
ICT
Er zal gekeken worden om een nieuwe laptop aan te kopen die als reserve kan dienen voor de
federatie in het geval van panne bij één van de computers van de werknemers. Deze kan
eveneens dienen voor het geven van presentaties in de zaal P. Commerman.
Opleidingen Twizzit
Er werden 5 opleidingssessies georganiseerd voor de clubs. Toch zijn niet alle clubs geweest. De
federatie geeft aan dat de clubs die niet hebben deelgenomen aan de opleidingssessies, zelf
hun weg zullen moeten zoeken in de nieuwe software.
Directie Scheidsrechters:
Hervorming Directie Scheidsrechters
De hertekende structuur van de Directie Scheidsrechters werd op voorhand ter voorbereiding
naar de bestuurders gestuurd. A. Elewaut heeft ondertussen ook verschillende gesprekken
gevoerd met enkele key actoren. Op 16 mei 2017, zal A. Elewaut de structuur voorstellen aan
de Algemene Scheidsrechtersvergadering.
Directie Clubondersteuning:
Vergadering Korfbal 2000
E. Versele en P. Chalmet waren aanwezig op deze vergadering. Volgende punten werden
besproken:
- Scheidsrechters-problematiek. Gelegenheidsscheidsrechter cursussen continueren.
- Uitslagencentrale en draaiboek jeugdbekers.
- Werk- en studievergadering op een andere manier organiseren (focusgroepen, niet op BAV
of JAV).
- Erkenning Korfbal 2000 als gespreksgroep.
- Clubbarometer / Indicatoren worden positief onthaald.
- Rol van Comité Jeugdkorfbal in overleg tussen clubs (jaarlijkse vergadering).
Afsluitend wordt gepromoot om dergelijke discussieavonden jaarlijks te organiseren, bij
aanvang van het seizoen. Korfbal 2000 neemt hiervoor het initiatief.
Vergadering Vlaams Brabant
E. Versele en D. Ruts waren aanwezig op deze vergadering. De clubs slagen er zelf niet in om
een agenda voor te stellen. Nu moet dit steeds gebeuren door de Directie zelf. Volgende punten
werden besproken:
- Korfbal@School: Leuven stapt mee in dit project.
- BAV mei 2017.
- JeugdScoreKaart.
Directie Financiën:
Datum Begrotingsconclaaf
De datum voor het begrotingsconclaaf wordt vastgelegd op 14 oktober 2017. Dit impliceert dat
de begrotingen van de comités binnen moeten zijn voor 1 september 2017.
Directie Evenementen en Logistiek:
Bestelling materiaal Korfbal@School
Er is overleg geweest tussen A. Mertens en De Brug. Er zal een matrijs gemaakt worden
waardoor korfbalpalen nog goedkoper kunnen aangekocht worden. De aankoop van de matrijs
komt op 1.600 euro. Er werden 100 palen besteld. Deze worden geleverd half augustus. Er moet
enkel nog een oplossing gezocht worden qua stockage van dit aantal palen.
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12. Data vergaderingen:
2017: 2 mei – 16 mei – 30 mei – 13 juni – 27 juni – 8 augustus – 22 augustus – 5 september – 19
september – 3 oktober – 17 oktober – 7 november – 21 november – 5 december – 19
december.

DISCIPLINAIR COMITE
Het Disciplinair Comité, bestaande uit de heer Delbaere Bob (voorzitter), de heer Danssaert Luc (lid en
tevens secretaris), de heer Jeroen van de Brul (lid), de heer Verleene Andre (lid) en mevrouw De Laet
Carina (lid) behandelde op 5 mei 2017 volgend dossier en deed hierin een voorstel tot minnelijke
schikking, het voorstel werd aanvaard.
Wedstrijd: V190033 Promoklasse Putse - Temse
Betrokkene: Borghgraef Ward (51082)
Scheidsrechter: Bekaert Inge
Uit het verslag van de scheidsrechter en het wedstrijdformulier blijkt dat betrokkene de rode kaart werd
getoond wegens wangedrag en aanhoudende inmengingen bij de wedstrijdleiding.
Artikel 48 van het Huishoudelijk Reglement in acht genomen, wordt betrokkene Borghgraef Ward geschorst
als speler voor een (1) wedstrijdblok effectief en een (1) wedstrijdblok voorwaardelijk. Tevens wordt aan de
vereniging Temse, volgens artikel 48 van het Huishoudelijk Reglement, een bedrag van 13K ten laste gelegd.
Ten gevolge van deze beslissing wordt betrokkene Borghgraef Ward effectief geschorst als speler voor de
wedstrijdblok V01 normaal voorzien op 1/2/3 september 2017 en een (1) wedstrijdblok voorwaardelijk als
speler tot 5 mei 2018.
Het Disciplinair Comité, bestaande uit de heer Delbaere Bob (voorzitter), de heer Danssaert Luc (lid en
tevens secretaris), de heer Nauwelaerts Bart (lid), de heer Jeroen van de Brul (lid), de heer Verleene
Andre (lid) en mevrouw De Laet Carina (lid) behandelde op 26 april 2017 volgend dossier en deed hierin
een voorstel tot minnelijke schikking, het voorstel werd aanvaard.
Wedstrijd: V180033 Promoklasse Temse – Riviera van 22 april 2017
Betrokkene: Van Campen Kristof (49887)
Scheidsrechter: Ploegaerts Ken
Uit het verslag van de scheidsrechter en het wedstrijdformulier, blijkt dat betrokkene de rode kaart werd
getoond wegens aanhoudende kritiek op de wedstrijdleiding.
Artikel 48 van het Huishoudelijk Reglement in acht genomen, wordt betrokkene Van Campen Kristof
geschorst als speler voor een (1) wedstrijdblok effectief en een (1) wedstrijdblok voorwaardelijk.
Tevens wordt aan de vereniging Riviera, volgens artikel 48 van het Huishoudelijk Reglement, een bedrag van
13K ten laste gelegd.
Ten gevolge van deze beslissing wordt betrokkene Van Campen Kristof effectief geschorst als speler voor de
wedstrijdblok V21 normaal voorzien op 12/13/14 mei 2017 en een (1) wedstrijdblok voorwaardelijk als
speler tot 25 april 2018.
Het Disciplinair Comité, bestaande uit de heer Delbaere Bob (voorzitter), de heer Danssaert Luc (lid en
tevens secretaris), de heer Jeroen van de Brul (lid), de heer Bart Nauwelaers, de heer Verleene Andre (lid)
en mevrouw De Laet Carina (lid) behandelde op 5 mei 2017 volgend dossier en deed hierin een voorstel
tot minnelijke schikking , het voorstel werd aanvaard.
Wedstrijd: V190060 Hoofdklasse 1 HMCK - Verde
Betrokkene: Vanleene Gino (53322)
Scheidsrechter: Van Hove Erik
Uit het verslag van de scheidsrechter en het wedstrijdformulier, blijkt dat betrokkenen de rode kaart werd
getoond wegens onsportief gedrag en aanhoudende inmengingen bij de wedstrijdleiding.
Artikel 48 van het Huishoudelijk Reglement in acht genomen, wordt betrokkene Vanleene Gino geschorst als
speler voor een (1) wedstrijdblok effectief en een (1) wedstrijdblok voorwaardelijk.
Tevens wordt aan de verenigingen Verde, volgens artikel 48 van het Huishoudelijk Reglement, een bedrag
van 13K ten laste gelegd.
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Ten gevolge van deze beslissing wordt betrokkene Vanleene Gino effectief geschorst als speler voor de
wedstrijdblok V01 normaal voorzien op 1/2/3 september 2017 en een (1) wedstrijdblok voorwaardelijk als
speler tot 5 mei 2018.
Het Disciplinair Comité, bestaande uit de heer Delbaere Bob (voorzitter), de heer Danssaert Luc (lid en
tevens secretaris) en de heer Nauwelaerts Bart (lid), behandelde op 4 mei 2017 volgend dossier en deed
hierin een uitspraak.
Wedstrijd: 2016-2017 V170003
Betrokkene: Davor Duronjic (50110)
Scheidsrechter: Ploegaerts Ken
Uit het verslag van de scheidsrechter en het wedstrijdformulier, blijkt dat betrokkene de rode kaart werd
getoond wegens betreden van het speelveld zonder toelating, vervolgens het speelveld en neutrale zone
heeft verlaten en nadat een speler een tweede gele kaart kreeg terug het speelveld heeft betreden zonder
toelating.
Artikel 48 van het Huishoudelijk Reglement in acht genomen wordt Davor Duronjic geschorst voor twee (2)
wedstrijdblokken effectief als coach of assistent coach.
Ten gevolge deze beslissing wordt Davor Duronjic effectief geschorst als coach of assistent coach voor de
wedstrijdblokken 2017-2018 V01-V02 normaal voorzien op 1/2/3 september 2017 en 8/9/10 september2017.
Tevens wordt aan de vereniging Riviera, volgens artikelnummer 48 van het Huishoudelijk Reglement, een
bedrag van 13 K ten laste gelegd.
Het Disciplinair Comité, bestaande uit de heer Delbaere Bob (voorzitter), de heer Danssaert Luc (lid en
tevens secretaris) en de heer Nauwelaerts Bart (lid), behandelde op 4 mei 2017 volgend dossier en deed
hierin een uitspraak.
Wedstrijd: 2016-2017 V170003
Betrokkene: Davor Duronjic (50110)
Scheidsrechter: Ploegaerts Ken
Uit het verslag van de scheidsrechter en het wedstrijdformulier, blijkt dat betrokkene de rode kaart werd
getoond wegens betreden van het speelveld zonder toelating, vervolgens het speelveld en neutrale zone
heeft verlaten en nadat een speler een tweede gele kaart kreeg terug het speelveld heeft betreden zonder
toelating.
Artikel 48 van het Huishoudelijk Reglement in acht genomen wordt Davor Duronjic geschorst voor twee (2)
wedstrijdblokken effectief als coach of assistent coach.
Ten gevolge deze beslissing wordt Davor Duronjic effectief geschorst als coach of assistent coach voor de
wedstrijdblokken 2017-2018 V01-V02 normaal voorzien op 1/2/3 september 2017 en 8/9/10 september
2017.
Tevens wordt aan de vereniging Riviera, volgens artikelnummer 48 van het Huishoudelijk Reglement, een
bedrag van 13 K ten laste gelegd.
Het Disciplinair Comité, bestaande uit de heer Delbaere Bob (voorzitter), de heer Danssaert Luc (lid en
tevens secretaris) en de heer Nauwelaerts Bart (lid), behandelde op 4 mei 2017 volgend dossier en deed
hierin een uitspraak.
Wedstrijd: 2016-2017 V17 0003 Topklasse Meeuwen Kwik van 9 april 2017
Betrokkene: Van Rompaey Filip (46450)
Scheidsrechter: Wensma Miguel
Uit het verslag van de scheidsrechter en het wedstrijdformulier, blijkt dat betrokkene de rode kaart werd
getoond wegens ruw spel in de reboundzone.
Artikel 48 van het Huishoudelijk Reglement in acht genomen wordt de uitsluiting van betrokkene Van
Rompaey Filip als voldoende beschouwd.
Ten gevolge deze beslissing wordt aan de vereniging Kwik, volgens artikelnummer 48 van het Huishoudelijk
Reglement, een bedrag van 13 K ten laste gelegd.
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Het Disciplinair Comité, bestaande uit de heer Delbaere Bob (voorzitter), de heer Danssaert Luc (lid en
tevens secretaris) en de heer Nauwelaerts Bart (lid), behandelde op 4 mei 2017 volgend dossier en deed
hierin een uitspraak.
Wedstrijd: 2016-2017 V17 0003 Topklasse Meeuwen Kwik van 9 april 2017
Betrokkene: Verhaegen Pieter (53291)
Scheidsrechter: Wensma Miguel
Uit het verslag van de scheidsrechter en het wedstrijdformulier, blijkt dat betrokkene de rode kaart werd
getoond wegens ruw spel in de reboundzone.
Artikel 48 van het Huishoudelijk Reglement in acht genomen wordt de uitsluiting van betrokkene
Verhaegen Pieter als voldoende beschouwd.
Ten gevolge deze beslissing wordt aan de vereniging Meeuwen KV, volgens artikelnummer 48 van het
Huishoudelijk Reglement, een bedrag van 13 K ten laste gelegd.
Luc Danssaert
Secretaris

COMITE PROTESTEN

Protest kon. Kwik K.C., wedstrijd U12 12B Vobako – Kwik A (V200474 d.d. 07.05.2017)
Het Comité voor Protesten bestaande uit Ronny Van Ginkel, Rudi Schram, Fons Coremans en Jeff Van Acker
neemt kennis op:
➢ 15 mei 2017 van het wedstrijdformulier
➢ 15 mei 2017 van het aangetekend schrijven van kon. Kwik K.C., van 10 mei 2017
➢ 17 mei 2017 van het verslag van de scheidsrechter
stelt vast dat:
➢ de ploegafgevaardigde van Kwik in het voorziene vak Protest op de keerzijde de paragrafen 3.1.
(wedstrijdduur en time-out) heeft aangekruist en dit eigenhandig heeft gedateerd en gehandtekend
op de voorziene plaats.
➢ Kwik het protest schriftelijk, per aangetekend schrijven aan het Bondsbureau, heeft bevestigd en
gemotiveerd zoals voorzien in het Reglement van Wedstrijden volgens art. 71-1.
➢ de scheidsrechter verklaart dat de wedstrijdduur correct werd gehanteerd en er rekening werd
gehouden met de wedstrijdonderbrekingen
besluit op basis van hogergenoemde vaststellingen, dat:
- het protest ontvankelijk is, echter ongegrond.
➢ de dossierkosten conform artikel 70-1 Reglement van Wedstrijden ten laste van kon. Kwik K.C.
worden gelegd.
Namens het Comité voor Protesten,
Tina Van Grimberge
Secretaris ad interim

Bestuurlijke Mededelingen 7

