Voorzitter van het Bedrijfsvoetbal West-Vlaanderen, Wilfried Lacoere, organiseert een
vrouwendialoog. Het aantal vrouwelijke leden loopt terug en dat aantal was al niet danig
hoog. Geïnspireerd door de vrouwendag die op 8 maart vindt hij het de hoogste tijd om
dit gesprek aan te gaan met de vrouwen binnen het Bedrijfsvoetbal.
In mei 2017 waren er een 40 tal vrouwelijke leden op 1600, zo’n 2,5 procent.
Vandaag is dat aantal tot een dramatisch minimum herleid. Op een totaal aantal leden van
1729, telt het bedrijfsvoetbal nog slechts 27 vrouwelijke leden, 1,5 procent.
Het Bedrijfsvoetbal is duidelijk een aantrekkelijke organisatie maar voorzitter Lacoere vindt
het opmerkelijk dat na al die jaren het nog steeds een mannenbastion is.
Reeds in 2003 introduceerde hij de eerste vrouw in de raad van Bestuur.
De Voetbalbond heeft pas sinds april 2017 voor het eerst een vrouw, Mieke Declercq, in het
Uitvoerend Comité.
Wilfried Lacoere: “We gaan Rome niet veroveren in één dag. Maar in dialoog
gaan met de vrouwen die al jaren lid zijn is van de organisatie is voor mij een
startpunt om te bekijken hoe we hen kunnen aantrekken of nog beter kunnen
houden. Ik ben ervan overtuigd dat een goede mix aan mannen en vrouwen
leiden tot een betere organisatie.
Ik wil graag naar hen luisteren en hun vrouwenvisie horen over ‘ons’ voetbal. ”
Vrouwen zijn misschien afgeschrikt om lid te worden omdat ze niet weten welke taken ze
kunnen opnemen binnen het Bedrijfsvoetbal. Maar iedereen heeft een hart voor voetbal. De
nationale vrouwenploeg trekt meer dan ooit volk en ik hoop dat ze in de toekomst ook deftig
verloond zullen worden. Ze kunnen zeker functies opnemen zoals terreinafgevaardigde,
trainer, penningmeester en waarom niet die van voorzitter. Er zijn steeds meer vrouwelijke
ondernemers, voorzitter Lacoere zou dan ook graag die vervrouwelijking in zijn organisatie
zien doorsijpelen. Waarom wil Lacoere hier op inzetten en een voortrekkersrol opnemen?
Wilfried Lacoere: “Mijn moeder heeft heel haar leven een actieve rol opgenomen en zette
zich in voor het Bedrijfsvoetbal. Zij was daar geweldig door gepassioneerd. Maar ik ben
altijd voorstander van een evenwichtige organisatie geweest. Wie al te veel onder elkaar blijft
praten heeft vaak maar één standpunt. Het is net door verschillende visies te hebben dat je
kan vooruitgaan. En natuurlijk heb ik thuis ook altijd naar mijn drie dochters moeten
luisteren. (lacht)”
Tijdstip: Zaterdag 3 maart om 9u30
Plaats: Hoeve Ter Kerst – Ter Kerst 1 – 8830 Gits
Volgende actieve dames Virginie Demeulenaere, Nancy Saelens, Marianne Dayer zullen
deelnemen aan het debat. Er zijn 13 deelnemers.

