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Verslag Provinciale Statutaire vergadering op 25 mei 2019 te Gits
01 - Algemene Verwelkoming door Wilfried Lacoere
Als voorzitter heb ik de eer en het genoegen in ons midden te verwelkomen in het domein
Dominiek Savio..
De heer Frans Dyckmans – ere voorzitter van het Bedrijfsvoetbal West Vlaanderen. Mevrouw
en de heer Willy Ozeel – lid van het uitvoerend comité. De heer Luc Matthys – voorzitter van het
Bureau voor Arbitrage. De gewezen voorzitter van het PC Alex Debruyne .De heer Staf
Spegelaere – lid van het PC De heren François Adam, Ronny Callewaert, Peter Vanloo, leden
van het Bureau Arbitrage, tevens aanduider van de scheidsrechters voor onze wedstrijden.
Onze Proost Marc Rommelaere, eveneens lid van het Bureau voor Arbitrage . De heer Johan
Henri, verdienstelijke scheidsrechter 2018 – 2019.
De heer Jerko Tipuric, ambassadeur voor de scheidsrechters bij het Bedrijfsvoetbal . De heer
Hieronymus Goudsmedt, ambassadeur voor het Bedrijfsvoetbal West Vlaanderen. Mevrouw
Brigitte Lievens, de stem van de vrouw binnen onze organisatie.
Lieten zich verontschuldigen : De heer Jan Brouwers, lid van de Sportcommissie van de KBVB.
De heer Walter Lava, Voorzitter van het PC. De heer Romain Saelens, lid van het PC .Mevrouw
Kristien Oplinus en de heer Pascal Engels, leden van het Bureau voor Arbitrage. De heer
Wouter Decoster, zaakvoerder van de verzekeringen Fibam
Dames, Mijne Heren, Beste Collega’s, met grote C
Op de allereerste plaats onze verontschuldigingen voor wijziging van datum van 22 juni naar
vandaag 25 mei, voor het houden van onze Algemene Vergadering. Een wijziging die wij
moesten doorvoeren buiten onze wil om.
Afgelopen seizoen hadden we het niet gemakkelijk. We haalden zelfs de pers, die interesse
toonde in ons Bedrijfsvoetbal West Vlaanderen.
Aan de basis lagen handtastelijkheden van supporters op en naast het veld, waarbij alles
vastgelegd werd op een filmpje, en geplaatst werd op de sociale media..... en we waren
vertrokken. Dit was geen “fakenews”, maar “echt” nieuws voor de regionale en nationale pers,
zelfs radio 2 wist mij opeens wonen.
Over die incidenten op en naast het veld , kreeg zijn eigen leven, maar er werd in de kortste
keren een beslissing genomen, waarbij wij felicitaties kregen van de hoger bondsinstanties,
voor de snelle reactie op de voorgedane feiten en sterke en straffe uitspraak door de
Tuchtcommissie , die we tegen de thuisspelende club genomen hadden.

Clubverantwoordelijken en spelers kunnen moeilijk nog een beslissing van de Provinciale
Commissie en de Tuchtcommissie aanvaarden, waarbij clubs met bepaalde dreig- en
drogreden bij ons afhaken.
Wij spelen onder de vlag van de KBVB en dienen dan ook die reglementen te aanvaarden en te
respecteren.
Positief echter was de sportieve sfeer tijdens de finale wedstrijd van de kampioenen tussen FC
Den Comptoir (voor het Gewest Brugge / Kust) – en VKP Sadef (voor het Gewest Zuid), op 4
mei , met een schitterende ontvangst van de club SC Menen, een beter accomodatie met een
kunstgrasveld konden we niet vinden
Jammer, kon de finale van de bekerwinnaars, door een communicatiefout, niet doorgaan,
waarbij FC Chaleur & Style, bekerwinnaar werd zonder te spelen.
Met de woorden :
“We blijven positief.” “Niet klagen, niet zagen.” “We moeten kunnen winnen, en we
moeten kunnen verliezen”
Open ik de 95 ste Algemene Provinciale Vergadering van het Bedrijfsvoetbal West
Vlaanderen
02 - Wij gedenken de afgestorven leden
In ons eigen midden hadden wij gelukkig geen afgestorven leden.
Jammer genoeg moesten we afscheid nemen van de heer Marc Cosaert, ere voorzitter van het
PSC West Vlaanderen en de heer André Vanlerberghe, voormalig lid van het PC West
Vlaanderen.
Marc en André zullen we blijven herinneren als twee toffe collega’s, die graag bij onze
bijeenkomsten aanwezig waren. Hun sportieve steun en vooral hun morele steun deed ons
steeds veel deugd.
Marc en André, in gedachten zijn we bij jullie.
Mag ik vragen één minuut stilte te houden, ter nagedachtenis van Marc en André.
Vooraleer over te gaan tot het werkingsverslag van de Provinciale Secretaris, zal de voorzitter
Ronny Van Caneghem , van het Gewest Zuid, vanaf 1 juli 2019 de nieuwe benaming voor het
Gewest Kortrijk Kortrijk / Roeselare, een gedicht van eigen creatie naar voorbrengen. Zo
brengen we wat Cultuur en Sport te samen.
Gedicht “voetbalspel” – Ronny Van Caneghem
03. - Werkingsverslag door de Provinciale Secretaris.

-In een zo volledig mogelijk opgesteld verslag, brengt de secretaris met een eerder beperkt in
aantal gehouden cijfers, de vergadering op de hoogte van de belangrijkste gebeurtenissen, die
zich tijdens het verlopen seizoen hebben afgespeeld op het vlak van de sport, de sancties en
de overige administratieve werkzaamheden.
Het volledig werkingsverslag kan je nalezen op de Provinciale website adres:
https://www.bedrijfsvoetbal.be/nieuwsfotos/jaarverslag20182019.pdf

04 - Financieel Verslag door de Provinciale Penningmeester
- Tijdens het voorbije kalenderjaar, van 01/01/2018 tot 31/12/20158, werden door de
penningmeester alle financiële werkingen verricht, met volgend resultaat:
Inkomsten: € + 24171,05 Uitgaven: € -25068,44 Negatief Saldo: € -47,39
05- Verslag door de rekening nazichters en de kwijting ervan. Door Dirk Carette
De rekening nazichters brengen hierbij verslag uit over hun controleopdracht van de financiêle
bescheiden, zoals dit is voorgeschreven door de statuten van onze groepering. Dit gebeurde
op data van 30 januari te huize van de provinciale penningmeester .
Bij wijze van de steekproef konden we vaststellen :
 Dat alle bewijsstukken -facturen , nota’s , rekeninguittreksels -betrekkingen hebben op de
werking van onze groepering.
 Dat dezelfde bewijsstukken tevens betrekking hebben op inkomsten of uitgaven ten
voordele of ten laste van het voorbije kalenderjaar.
 Dat deze bewijsstukken -volgens de principes van een degelijke boekhoudtechniek –
exact , getrouw en chronologisch in de boeken werden genomen. Dat deze boekhouding
op optimale wijze gevoerd werd.
 Dat de banksaldo , zoals opgenomen in de boekhouding , overeenstemmen met de
rekeninguittreksels of de certificaten van de betreffende financiele instellingen.
 Dat de kassaldo overeenstemt met de werkelijkheid, wat fysisch nageteld werd.
 Dat de vergelijking van de actuele inkomsten en uitgaven met de budgetrubrieken
nauwelijks afwijkingen aantonen.
Gesteld hetgeen voorafgaat , mogen wij de achtbare vergadering onvoorwaardelijk de kwijting
van de opdracht van de schatbewaarders voor het voorbije kalender jaar aanbevelen.
06 - Verkiezing, zo niet bestendiging van de Provinciale mandaten.
Morgen zijn er federale en Vlaamse verkiezingen. Elk onder ons zal waarschijnlijk wel voor de
goeie hun stem uitbrengen.
Bij ons haakte collega Lorenzo Seghers af en collega Herman Vermeulen, 1ste Ondervoorzitter
van de Provinciale Commissie, tevens voorzitter van het Gewest Brugge / Kust, legt zijn
mandaat neer wegens het bereiken van de leeftijdsgrens van 75 jaar, om nog verder te zetelen
in de Provinciale Commissie.

Met respect aanvaarden we beide beslissingen.
Voor de open gestelde mandaten kwamen 2 kandidaturen binnen., die van Mevrouw Marianne
Dayer en Mevrouw Christine Ameel.
De twee open gekomen mandaten worden ingevuld door 2 dames, 2 dames, die zeker hun
mannetje kunnen staan in de Provinciale Commissie.
Mag ik de vergadering vragen de mandaten van de bestaande Provinciale Commissie leden en
de 2 nieuwe vrouwelijke kandidaten met handgeklap te aanvaarden.
Geachte Vergadering,
Zonder stembrief te moeten invullen, hebben jullie gekozen voor 2 personen , 2 dames die zich
volledig engageren om met de andere 8 collega’s uw bestuursleden te zijn voor de Provinciale
Commissie.
Dank hiervoor, en ik vermoed dat Mevr Brigitte Lievens, de stem van de vrouwen binnen onze
organisatie, zeer tevreden kan zijn met de opname van Marianne en Christine in de Provinciale
Commissie.
07 - Huldiging van de gelauwerden.
We lauweren vandaag een aantal leden die 15 jaar in een clubbestuur zetelen.
Als eerste die wij willen lauweren is onze scheidsrechter Johan Henri. Praktisch elke week op
het veld om een voetbalwedstrijd van ons Bedrijfsvoetbal West Vlaanderen te fluiten. Bedankt
Mijnheer Henri
Geert Delombaerde van KVK Bekaert
Geoffrey Decaluwe van TTF Kain
Gino Degeeter van KVK Rust Roest
Jan Verslype van FC Remi Claeys
Bart Denys van FC RVS
Dirk Eggermont van FC RVS
Volgende verdienstelijke bestuursleden krijgen vanwege onze Provinciale Commissie een
speciaal aandenken voor hun jarenlange inzet voor het Bedrijfsvoetbal West Vlaanderen
Robert Hessens – 51 jaar lid en 32 jaar bestuurslid van KV Rust Roest
Dirk Carette – 40 jaar lid en 32 jaar bestuurslid van AZ 77
Filip Vanhaverbeke – 31 bestuurslid van VKP Sadef
Jean Pierre Destecker – 50 jaar lid en 30 jaar bestuurslid van KVK Rust Roest.
Chlodwig Herremans - 45 jaar lid en 30 bestuurslid van KVK Rust Roest

Huldiging van de kampioenen
Provinciaal Bekerwinnaar : Chaleur & Style uit het Gewest Zuid Beker
Provinciaal Kampioen : FC Den Comptoir uit het Gewest Brugge / Kust
Voor de eerste keer wordt de “Fair Play Award” toegekend aan de ploeg met die op sportief vlak
het minst gele kaarten in een voetbalseizoen diende te incasseren.
De club FC Saro Verpakkingen mag uit de handen van de voorzitter van het Bureau van
Arbitrage Luc Matthys de “Fair Play Award” in ontvangst nemen.
Vooraleer over te gaan om de heer Luc Matthys het woord te geven, komen we met een gedicht
over de scheidsrechter.
Gedicht “Mijn zoon is scheidsrechter” – Ronny Van Caneghem
Het is voor mij een eer dat ik de voorzitter Luc Matthys, voorzitter van het Bureau voor Arbitrage
mag aankondigen.
08 - Dhr. Luc Matthys, voorzitter van het Bureau voor Arbitrage. Dankwoord en huldiging
aan adres Luc Matthys
Toespraak Van Luc Matthys
Luc Matthys liet weten in zijn toespraak dat hij altijd alle nauwe banden had met de
Bedrijfssport. Zelf was hij jaren werknemer in het bedrijf Bombardier te Brugge , die een club
had en die nog altijd actief is in bedrijfsvoetbal gewest Brugge/kust .
In deze tijden , als je nieuw was binnen het bedrijf , en kon voetballen , was je meteen
gevraagd om te komen spelen op zaterdag .Maar die tijden zijn uiteraard voorbij .
Verder liet hij weten , dat na zijn vertrek , de bureau van arbitrage altijd hun best zal doen om
alle wedstrijden in te vullen met een officiele scheidrechter.
Geachte heer Matthys
Dank voor uw mooie arbitrage woorden aan ons adres.
In de diverse informele en formele gesprekken hielden we beiden van duidelijke taal, die zich
weerspiegelde in een band van vertrouwen tegenover elkaar.
We konden steeds op uw steun rekenen om onze wedstrijden, ondanks het nijpend tekort aan
arbiters, zoveel mogelijk van scheidsrechters te voorzien.
Uw aanduiders van scheidsrechters om onze wedstrijden te leiden, wijlen Edgard Mouton,
Kristien Oplinus en Peter Vanloo willen we hier ook zeker danken voor het intens medeleven
met onze organisatie. Mensen die steeds paraat stonden om tot oplossingen te komen, om
scheidsrechters, soms in moeilijke omstandigheden, aan te duiden.

Naast de huldiging van de kampioenen, de fairste ploeg, onze gelauwerden, willen wij ook elk
jaar de verdienstelijke scheidsrechter in the picture zetten, waarbij wij zelfs Jerko Tipuric
mochten aanstellen als Ambassadeur van de scheidsrechters.
Dit jaar krijgen we in oktober ek de “5de Week van de Official”, en wij zullen er terug staan om
uw scheidsrechters een kleine attentie te geven en hen te danken voor alle leed die we hen
soms aandoen.
Mijnheer Matthys,
Dit jaar was het uw laatste toespraak op onze algemene ledenvergadering, gezien U op het
einde van het voetbalseizoen, uw mandaat zult beëindigen en uw mandaat zult overdragen aan
de heer Pascal Engels, waar wij reeds een eerste kennismakingsgesprek mee gevoerd hebben.
Het kennismakingsgesprek was een open, verrijkend gesprek met duidelijke afspraken.
Als blijk van grote waardering voor uw werk als voorzitter van uw scheidsrechters, willen wij u
graag een geschenk overhandigen.
Mijnheer Matthys
Nogmaals dank voor de goeie samenwerking en we hopen u bij de organisatie van onze
toekomstige evenementen te mogen begroeten.

09 – kennisgeving van de afwezige clubs.
KG WITTE BEER , TC AZALEA , RAC JAGUAR BRUGGE , FC MLF , GALATASAREIGER ,
SURFERS PARADISE VK , RHK FC , SK KOUDE KEUKEN , YOUNG BOYS ING…
10 - Verduidelijking van de vernieuwde statuten en reglementen.
- De hierna volgende voorstellen en aanpassingen werden tijdens de recente gewestelijke
bijeenkomsten voldoende toegelicht, zodat wij ons op heden kunnen beperken tot het aanhalen
ervan:
Stand regelen:
-Officieel aangesloten vanaf 30 januari 1924
-Geschenk voor club die het afgelopen seizoen in geen enkel opzicht in overtreding bevonden
werd.
Huishoudelijk reglement:
-Vanaf 01/07/2019 worden de wedstrijdbladen opgestuurd per e-mail en niet meer per post. De
wedstrijdbladen mogen gescand en opgestuurd worden per e-mail naar Departement
Wedstrijdbladen te laatste de maandag na de wedstrijd.

11 – De stem van Mevr. Brigitte Lievens woordvoerdster vrouwen bedrijfsvoetbal

Geachte Heren, Dames, Collega’s,
Als woordvoerder van de “vrouwengroep” in het Bedrijfsvoetbal West Vlaanderen, heb ik de eer
u te mogen toespreken.
Onze Provinciale Voorzitter lanceerde verleden jaar het idee om een “Vrouwendialoog “te
houden, en dit gebeurde ook op 3 maart 2018. Een aantal afspraken en doelstellingen werden
naar voorgeschoven.
De vraag is, wat hebben we na één jaar bereikt met onze “vrouwengroep” ?
Op 1 mei 2018 noteerden we 27 vrouwelijke leden. Op 1 mei 2019 noteerden we 36 vrouwelijke
leden, of een aangroei van 9 leden, of 1/3 meer. Geen slecht resultaat, maar we kunnen en
moeten nog beter. We hadden graag een verdubbeling in aangroei gezien, maar we geven
zeker de moed niet op.
We zijn wel blij dat er 2 bestuursfuncties door vrouwen zijn ingenomen in de Provinciale
Commissie, met Marianne Dayer, die eveneens aangesteld werd in het Gewest Brugge / Kust
als Ondervoorzitter. met Christine Ameel, die straks ook opgenomen wordt in het bestuur van
het Gewest Zuid, het eerste vrouwelijk bestuurslid, een historisch moment.
Onder de 36 aangesloten, noteren we reeds één vrouwelijke club voorzitter, één vrouwelijke
secretaris, één vrouwelijke penningmeester, en een paar vrouwelijke ploegafgevaardigden.
Wij hebben bijgedragen, zoals afgesproken en vooropgesteld om verantwoordelijke functies
door een vrouw in te nemen.
We kunnen nog beter, maar we zijn op goeie weg.
Ons maatschappelijk engagement is één van de hoofdredenen om deel uit te maken van de
organisatie, en wij willen ook onze stem laten horen.
Op zaterdag 7 maart 2020 houden wij onze “2de Vrouwendialoog”, waar we onze suggesties in
een “open” dialoog kunnen bespreken. Aandachtspunten kunnen steeds doorgespeeld naar de
Provinciale Secretaris.
Namens de “Vrouwengroep” dank ik de Provinciale Voorzitter voor zijn “luisterend oor” bij onze
voorstellen en suggesties.
Ik dank jullie voor de aandacht en wens het beste voor alle clubs voor volgend seizoen en vraag
jullie bijzondere aandacht voor de “fair play regels” en de “aansluiting” van vrouwelijke leden om
een bestuursfunctie op te nemen.
12 - Begroting 2019
- De begroting voor het werkingsjaar 2019 ziet er als volg uit:

Verwachte Inkomsten:€ +19357,50 Verwachte Uitgaven: € -19357,50. Voor het jaar 2018
hebben we een begroting in evenwicht.
Dit brengt met zich mee dat ook dit seizoen de provinciale bijdrage per C-lid, op € 5,00 kan
behouden blijven

13 - Slotwoord door de Provinvciale voorzitter
Herman Vermeulen wordt gehuldigd voor zijn jaren lange trouw aan het bedrijfsvoetbal!!
Voor volgend jaar is de Provinciale statutaire vergadering voorzien op 30 mei 2020.
De voorzitter sluit om 11 30 uur de vergadering , en wenst iedereen oprecht te bedanken om
zich vrij te maken voor deze vergadering !!

En eindigt met de woorden : 2018/2019 was geen topjaar …..maar ,
“We blijven positief.” “Niet klagen, niet zagen.” “We moeten kunnen winnen, en we
moeten kunnen verliezen”

Olivier Marques Solipa
Verslaggever

Wilfried Lacoere
Voorzitter

