VERSLAG PROVINCIALE STATUTAIRE VERGADERING
ZATERDAG 26 MEI 2018 te Gits

Openingswoord Wilfried Lacoere
Op een zonnige zaterdagmorgen om 10u opent de Provinciale Voorzitter Wilfried Lacoere de
Provinciale Statutaire Vergadering in een nieuwe formule en nieuwe locatie te Gits en verwelkomt de
aanwezige clubs, Voorzitter Provinciaal Comité Voetbal Vlaanderen Dhr. Walter Lava, Voorzitter
Bureau Arbitrage Dhr. Luc Matthys, Mevr. Brigitte Lievens (Dames), Ere voorzitter Dhr. Frans
Dykmans, Ere secretaris Dhr. Andre Carlier, Afgevaardigden Provinciale Comité Dhr. Staf Spegelaere,
Ere voorzitter Alex Debruyne, Opleiders Dhr. Francois Adam, Rony Callewaert, Dhr Wouter Decoster
(FIBAM NV Arena) en Dhr. Carl Vereecke (Gedeputeerde) en alle leden van de Provinciale Commissie
Bedrijfsvoetbal West‐Vlaanderen
Er zal een kleine wijziging in het programma aangepast worden, aangezien de gedeputeerde Carl nog
om 11u een andere afspraak heeft.
Na de verwelkoming start de vergadering officieel.

Wij gedenken de afgestorven leden:
Er werd een minuut in akte genomen om de afgestorven leden te gedenken.
Dhr. Jonas Slagmulders (Spelers TC Azalea) en Dhr. Daniel Knockaert (Scheidsrechter KBVB)

Werkingsverslag Provinciale Secretaris
Deze kan U terug vinden op onze website www.bedrijfsvoetbal.be
Of in de persmap dat u ontvangde op de vergadering

Financieel verslag Provinciaal Penningmeester
INKOMSTEN

BEGROOT 2018

BEGROOT 2017

WEREKELIJK

VERSCHIL

TOTAAL

20.600,00

21.110,00

22.334,50

1.224,50

3.110,00

1.994,00

1.116,00

19.300,00

22.298,29

‐ 2.998,29

VRIJWILLIGERSVERGOEDING
TOTAAL

2.720,00

BEDRIJFSUITGAVEN
TOTAAL

17.880,00

Verslag door de rekening nazichters en de kwijting ervan
Dhr. Geert Desmaele bracht verslag uit op het controleren van de boekhouding van de Provincie.

Er zijn geen bezwaren tegen de boekhouding van de Provincie.

Verkiezing, zo niet de bestendiging v/d Provinciale mandaten
Deze werden opnieuw verkozen met een handgeklap.
Er werden geen opmerkingen of andere bezwaren bekent gemaakt op de vergadering.

Gedeputeerde Dhr. Carl Vereecke (Sportieve ondersteuningswoorden
De gedeputeerde bedankt om een kleine wijziging aan te brengen aan de dagorde, aangezien de
gedeputeerde om 11u een andere afspraak heeft.
Bedankt dhr. Wilfried Lacoere om terug een uitnodiging te sturen, en met trots op deze vergadering
kan aanwezig zijn.
Meld dat hij geen kanidaat meer zal zijn voor te zetelen als gedeputeerde voor de Provincie, maar
enkel zal deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezing in zijn gemeente Kuurne.
Provincie niet meer bevoegd is voor sport, maar zal Bedrijfsvoetbal blijven volgen.
Een oprechte waardering voor alle vrijwilligers in het Bedrijfsvoetbal en deze mogen absoluut niet
vergeten worden, zeker ook alle dames van de clubs of bond die werken achter de schermen om een
mooie competitie van te maken.
De bond maakt een goeie indruk volgens de gedeputeerde.
Sluit af met een gedicht die toepasselijk is voor het Bedrijfsvoetbal.

Huldiging van de gelauwerden
De volgende personen werden gehuldigd: Meer dan 25 jaar actief in Bedrijfsvoetbal West‐
Vlaanderen
Dhr. Willy Verhulst ‐ Dhr. Luc De Brabander ‐ Dhr. Wilfried Lacoere ‐ Dhr. Daniel Goeman ‐ Dhr. Frans
Dykmans
Dhr. Wouter Decoster al 5 jaar samenwerken met Bedrijfsvoetbal West‐Vlaanderen
Dhr. Carl Vereecke laatste vergadering voor Bedrijfsvoetbal West‐Vlaanderen als gedeputeerde van
de Provincie West‐Vlaanderen
Dhr. Leon Hanssen en Mevr. Nancy Saelens afscheidnemende collega’s Bedrijfsvoetbal West‐
Vlaanderen

Toespraak Voorzitter Luc Matthys, Voorzitter Bureau Arbitrage
Als ik zeg dat het crisis is binnen de scheidsrechters, is het crisis.
Vorig seizoen gestart met 567 refs, en dit seizoen geeindigd met 507 refs.

Er moet meer respect tegenover de refs komen.
Bureau Arbitrage probeert zoveel mogelijk hun best te doen om alle wedstrijden in te vullen met een
officiele scheidsrechter.
Over het algemeen is Bedrijfsvoetbal tevreden over de aanduidingen binnen het bedrijfsvoetbal en
voorzitter Luc Matthys is ook tevreden over onze samenwerking.
Er werd gevraagd om Dhr. Jerko Tipuric te benoemen voor ambassadeur scheidsrechter
Bedrijfsvoetbal West‐Vlaanderen 2017‐2018; dit zal nog bevestigd worden door Luc Matthys.
Dh. Jerko Tipuric werd gekozen door Bureau Arbitrage.

Kennisgeving aanwezige clubs
Gewest K/R : Alle clubs zijn aanwezig , behalve FC ARDO aangezien zij toch niet zullen starten volgend
seizoen aan de competitie moesten zijn niet aanwezig zijn.
Wel positief te noteren dat de nieuwe club aanwezig was die volgend seizoen zal starten.
Gewest B/K : 8 ploegen van de 19 (‐3 *) waren niet aanwezig.
Afwezig: Galatasareiger – VK Daring Cap Nord – Surfers Paradise – OFC De Klokke – VK Van Waes – TC
Azalea – FC AZ ’77 – FC MLF
*Aangezien Cercle 18/Molenhuis – FC Extra Time – FC Wassalon niet meer aantreden volgend
seizoen, moesten deze clubs niet aanwezig zijn.

Verduidelijking Vernieuwde statuten en reglementen
De Provinciale Secretaris geeft een overzicht.
De GC ’s van de clubs mochten dit al eerder ontvangen, dit werd openlijk besproken op de dag van
de secretaris van 18/04/2018.
Dit gaat in vanaf 2018‐2019
U kan alles terug vinden ook op onze website.

Toespraak Mevr. Lievens Brigitte Woordvoerster “1ste Vrouwendialoog”
Toespraak Dhr. Walter Lava Voorzitter Provinciaal Comité

Slotwoord Provinciaal Voorzitter
De voorzitter sluit om 11u30 de vergadering, en wenst iedereen oprecht te bedanken om zicht vrij te
maken om deze vergadering in een nieuwe formule bij te wonen.
Toont respect naar de mensen die deze vergadering voorbereiden.
Nodigt iedereen uit voor de receptie aangeboden door Bedrijfsvoetbal West‐Vlaanderen

Tot volgend seizoen!
Getekend,
Voorzitter Bedrijfsvoetbal W‐Vl

Verslaggever

Wilfried Lacoere

Lorenzo Seghers

