VERSLAG VAN DE PROVINCIALE STATUTAIRE VERGADERING
OP ZATERDAG 28 MEI 2016
Aanwezige P.C. leden: W. Lacoere (voorzitter), H. Vermeulen, D. Goeman, L. Hanssen, R. Van
Caneghem, , P. Daerden, N. Saelens, L. De Brabander, R. Breemersch, A. Carlier en F.
Dykmans (erevoorzitter)
Afwezig: R. Demey was verontschuldigd
01-Algemene verwelkoming:
Onze voorzitter begroet volgende genodigden:
Onze ere Voorzitter Frans Dykmans
De heer Willy Ozeel, lid van het uitvoerend Comité van de KBVB,
De heer Alex Debruyne, voorzitter van het Provinciaal Comité van West-Vlaanderen,
De heer François Adam, afgevaardigde van het Bureau voor Arbitrage West-Vlaanderen,
De heer Tony Vercruysse, voorzitter van de Liga,
De heren Jan Brouwers, Gustaaf Spegelaere, Johan Malengier, André Vanlerberghe, leden
van het Provinciaal Comité,
De heer Wouter Decoster, afgevaardigde van de verzekeringen NV Arena, tevens
zaakvoerder van de bvba Fibam te Gistel.
En in het bijzonder verwelkomt hij de heer Carl Vereecke, député van de Provincie WestVlaanderen. Zijn aanwezigheid op onze Statutaire Algemene vergadering is voor onze
groepering een grote eer.
Ook welkom aan de gehoorgestoorden, waarbij de gesproken woorden zullen verduidelijkt
worden door de gebarentolk. Zo kunnen onze vrienden van DS De Haerne ook vlot onze
vergadering volgen.
Verzochten om verontschuldigd te worden:
De heer Luc Matthijs, hoofd van het Bureau voor Arbitrage van West-Vlaanderen.
Dit jaar wil onze voorzitter de vergadering openen om te werken aan een positief
voetbalklimaat binnen het Bedrijfsvoetbal West-Vlaanderen.
Bij het binnenkomen werden aan de aanwezige clubs een groene kaart overhandigd.
En met de woorden: U verdient de “ groene kaart” voor uw sportiviteit! Opent hij onze
Provinciale Statutaire Vergadering.
02-Wij gedenken onze afgestorven leden:
Het afgelopen voetbalseizoen dienden we jammerlijk genoeg afscheid te nemen van:
Abdalla El Arini, spelend lid van Sportiva Isobar.
Stany Deslypere, Ere Ondervoorzitter van de KBVB.
Françis Duvillier, voorzitter van FC RVS, en voorzitter van onze Provinciale Sportcommissie.
Norbert Maes, de zeer geliefkoosde scheidsrechter, die steeds met de glimlach onze
wedstrijden kwam fluiten.
Peter Roussel, spelend lid van KPSV Bombardier.

03-Registratie van de aanwezige clubs:
- De hierna volgende clubs waren met minstens één afgevaardigde aanwezig:
KV Rust Roest – KVK Bekaert – VK BNPP Fortis Z/W – FC Ripal – VK Delies – FC RVS – SC Atlas
– KG Witte Beer – TC Azalea – Daikin – SHB United – VK De Vlasboys – DS De Haerne – Cercle
18 – VK Daring Cap Nord – VK Van Waes – D’Hulster/Rox – FC MLF – FC Wassalon – Young
Boys Ingelmunster – FC Den Comptoir – K PSV Bombardier – FC Saro Verpakkingen – SK
Koude Keuken – FC Remi Claeys – AS Trehout – VKP Sadef – VK De Rese/Keypharm – ZS
Belovo – FC AZ’77 – FC Extra Time – SK Post Oostende – FC Ardo – TTF Kain – FC Pure Senses.
Volgende clubs bleven afwezig:
FC ’t Vliegpleintje – VK Moduleo – OFC De Klokke – Rac. Jaguar Brugge – Loco Bistrot Floride
– FC Taxi Oto/Hit FM – Galatasareiger.
04-Werkingsverslag van het provinciaal secretariaat seizoen 2015-2016:
- Hierop schetst de secretaris het verloop inzake groei en bloei van het voorbije seizoen.
Hopelijk hebben wij ons dieptepunt bereikt in het voetbalseizoen 2015-2016.
Als we de getallen van de sportcommissie onder ogen zien dan moeten wij vaststellen dat er
een merkbare verbetering is inzake overtredingen en tekortkomingen. Er waren weliswaar
minder ploegen in de running, doch procentsgewijs stellen wij een duidelijk tendens vast in
de goede richting. De afwezigheid van scheidsrechters op onze wedstrijden toonde een
merkbare verbetering. Ook de kwaliteit van deze leiders kende een kentering ten goede.
De toegepaste sancties bleven binnen de lijnen en kenden een neerwaartse trend.
In de Provincie werd een gloednieuwe ondervoorzitter en een nieuwe voorzitter van de
Sportcommissie benoemd. Zoals u na de opsomming hebt kunnen vaststellen, in de
bestuur rangen leeft entwat. Nu nog wat meer leven en beweging onder de clubs en het
Bedrijfsvoetbal West-Vlaanderen zit opnieuw in de lift.
05-Verslag van de financiële werking in het jaar 2015:
- Tijdens het voorbije kalenderjaar, van 01/01/2015 tot 31/12/2015, werden door de
penningmeester alle financiële werkingen verricht, met volgend resultaat:
Inkomsten: € + 26067,06
Uitgaven: € -27180,65
Negatief Saldo: € -1113,59
06-Kwijting door de rekening na zichters:
- Bij monde van hoofdrekening na zichter Roger Breemersch en in naam van overige
rekening na zichters Dirk Carette, voorzitter van FC AZ’77 en Geert Desmaele, gerechtigde
correspondent van KPSV Bombardier, werd verslag uitgebracht nopens hun bevindingen in
verband met rekening uittreksels, bewijzen van betalingen en stortingen.
07-Verkiezing, zo niet bestendiging van de provinciale mandaten:
- Tegen het verlengen van de mandaten van de huidige leden kwam er geen enkel bezwaar
tegen het voortzetten van hun ambt.
Met handgeklap werd de bevestiging van 2 nieuwe kandidaten voor de Plenaire Commissie
aanvaard.
De heer Lorenzo Seghers, een jonge gast, die tevens ook het secretariaat van het Gewest
Brugge/Kust begeleid en dit in opvolging van mevrouw Nancy Saelens, die na 7 jaar het
gewestelijk secretariaat heeft overgedragen.
De heer Jean Pierre Destecker, een collega die jaren ervaring heeft binnen het
bedrijfsvoetbal West-Vlaanderen.

08-Dhr Carl Vereecke, gedeputeerde van Sport:
- Wegens het respect die hij toont voor de clubleiders en de scheidsrechters en omdat hij er
aan houdt, en dit is het derde jaar op rij, persoonlijk de fel beheerde trofee van Fair-Play van
de Provincie aan de betrokken club te overhandigen, overhandigt onze voorzitter aan hem
de “groene kaart”.
De heer Carl Vereecke overhandigt de trofee voor Fair-Play aan de club D’Hulster-Rox uit
Zwevegem, aangesloten in het Gewest Kortrijk/Roeselare, ook krijgen zij een “groene” kaart
voor hun sportiviteit.
09-Huldigingsceremonie:
- Wij feliciteren de volgende scheidsrechters, clubs en bestuursleden:
Trouwe scheidrechters de heren Steve Demuysere, Rik Pottier en Luc Vanpottelberghe
mogen een oorkonde en een waardebon in ontvangst nemen. Zij krijgen ook een “groene”
kaart wegens hun verdienstelijkheid.
Winnaar van de K.W. Beker Bedrijfsvoetbal West-Vlaanderen is FC RVS. De weduwe van
wijlen Françis Duvillier neemt de beker in ontvangst.
De uiterst gemotiveerd KG Witte Beer uit het Gewest Brugge/Kust, won de beker van het
K.W. Kampioenschap Bedrijfsvoetbal West-Vlaanderen.
10-Dhr. François Adam, afgevaardigde van het Bureau voor Arbitrage West-Vlaanderen:
De heer François Adam, benadrukt de zeer goeie relatie en samenwerking met onze
organisatie.
11-Verduidelijking van de vernieuwde statuten en regelementen:
De Provinciale Secretaris deelt mee dat er geen grote wijzigingen te noteren vallen voor het
seizoen 2016 -2017. In de 2 gewestelijke algemene ledenvergaderingen werden de
clubverantwoordelijken op de hoogte gebracht van de wijzigingen.
12-Dhr. Willy Ozeel, lid van het Uitvoerend Comité:
De heer Willy Ozeel heeft het vooral over het “cijfer 12 “
Hij verwijst naar het agendapunt 12, waar hij als 12de spreker aan de beurt komt. Hij vraagt
de 12de man te zijn bij de wedstrijden van de Rode Duivels op het Europees Kampioenschap
in Frankrijk.
13-Begroting 2016:
De te verwachten inkomsten en uitgaven steunen op volgende overwegingen.
Uitgaven:
Werden voorzien in 2016 , aankopen:
nieuw boekhoudkundig programma voor beide gewesten
In de begroting werd rekening gehouden met:
Organisatie van volgende sportactiviteiten, “ Provinciale Finales” en de “Week van de
official van 01 tot en met 09 oktober”.
Organisatie van onze Provinciale Statutaire Vergadering
In het leven roepen van een “Rekruteringfonds”
Toepassen km-vergoeding op basis van FOD
Toepassen van de “carpooling”

Verdeelsleutel gele kaarten naar 50/50 brengen
Verlaging vrijwilligersvergoeding met 10%
Inkomsten:
Het lidgeld werd gebracht op 5€ per C-lid
De boete gele kaarten opgetrokken
Aantrekken sponsering
Op deze basis verwachten wij een evenwichtige begroting van 24730 €
14-Slotwoord door de Provinciale Voorzitter:
De provinciale voorzitter sluit af met volgende woorden:
“Wij houden onze Statutaire Vergadering.
Een vergadering die we “verplicht” met een delegatie van onze clubs dienen bij te wonen.
Uw aanwezigheid is voor mij een teken…. Een signaal van respect tegenover uw bestuur van het
Bedrijfsvoetbal West-Vlaanderen. U scoort hier met uw aanwezigheid.”
Hierop toont hij voor het sportief gebaar de “Groene Kaart” aan de aanwezige clubs.
Député Carl Vereecke heeft nog een verrassing mee. Een gouden erepenning van de Provincie WestVlaanderen voor de heer Patrick Daerden, voor zijn 40 jaar lidmaatschap bij het bedrijfsvoetbal en
een gouden erepenning voor de heer Herman Vermeulen, voor zijn 30 jaar lidmaatschap bij het
bedrijfsvoetbal.
Hierop nodigt hij iedere aanwezigen uit naar de receptie, dit als afsluiter van het voetbalseizoen
2015-2016 en de start van het nieuwe seizoen 2016-2017

Patrick Daerden
Verslaggever

Wilfried Lacoere
Voorzitter

