
KERN GENT   -    NIEUWSBRIEF 1 
 
Communicatie is belangrijk, als ze gelezen wordt...  

Ik zal proberen om naast het tweemaandelijkse sportieve nieuws in Minibabbel (te 

raadplegen op de kernsite) maandelijks een nieuwsbrief op te stellen met enig kernnieuws. 

Tot mijn spijt bevat deze eerste brief heel veel verplichtingen, grotendeels omdat een aantal 

clubs het niet zo nauw neemt met de administratieve en andere verplichtingen. 

 

1. Enkele clubs kregen een onaangename aangetekende zending van Voetbal Vlaanderen 

met een aanmaning om hun financiële verplichtingen van vorig seizoen dringend in orde te 

stellen. Vorig seizoen hebben we nochtans telkens verwittigd als er een factuur op E-Kickoff 

moest geraadpleegd worden. We kunnen onze clubsecretarissen nog maar eens de raad 

geven nu en dan E-Kickoff (financieel luik) eens te bekijken (attitude), want wellicht werden 

er vermijdbare boetes aangerekend... 

 

2. Vanaf dit seizoen worden de resultaten ingegeven door onze scheidsrechters. Zij kunnen 

dit pas vlot voor mekaar krijgen als de clubs in E-Kickoff hun spelers overzetten als 

kernspelers en de clubs doen er goed aan alle leden ook bij 'staf' over te zetten. Eén lid moet 

dus zowel als speler of als staflid overgezet worden. Deze handeling moet je ook telkens 

doen als een nieuw lid ingeschreven wordt. Jullie kregen hieromtrent een eerste mail van mij 

op 03.09 met een handleiding. We zijn nu 19 dagen later en bij sommige clubs is dat nog niet 

in orde... Dit was de oorzaak dat er bij de start van het seizoen vele uitslagen niet ingevuld 

geraakten. Via een omweg kan ons secretariaat de resultaten nadien wel invullen, maar het 

vraagt extra werk door de slordigheid van onze clubs. 

Daarom wordt de regel dat na 30 september voor ieder ingeschreven lid dat niet overgezet 

is een boete van 5 euro aangerekend wordt. Sorry, maar het secretariaat kan die blijvende 

druk niet blijven opvangen. 

 

3. Er werd/wordt ook gevraagd het wedstrijdblad met drukletters in te vullen, zodat onze 

refs geen moeite hebben met het lezen van de namen die ze moeten aanklikken. By the way 

wedstrijdbladen zijn nog steeds te krijgen in sporthal SJG, iedere avond na 18.30 uur. 

 

4. In de voorbije maand stuitten we ook dikwijls op spelers die nog niet ingeschreven waren 

op E-Kickoff. Dit kan uiteraard niet en de regel is dat spelen met een niet-aangesloten lid 

forfait tot gevolg heeft. Ik ben me bewust van sommige moeilijkheden en als ik vooraf 

verwittigd word via een mail dat een speler niet ingeschreven geraakt, zal er niet ingegrepen 

worden. Maar de regel wordt dan wel dat die speler binnen de acht dagen correct 

ingeschreven wordt. 

 

5. Ik herhaal ook graag dat twee gele kaarten in één wedstrijd automatische schorsing voor 

de eerstvolgende wedstrijd betekent en dat de club daarvan niet verwittigd wordt... We 

moesten reeds één club bestraffen. De regeling blijft dat een speler geschorst wordt na drie 

gele kaarten en dit de eerstvolgende wedstrijd volgend op de derde kaart. Ook daarvan 

wordt de clubsecretaris niet verwittigd. Na iedere gele kaart best de stand van de kaarten 

eens bekijken in E-Kickoff. Dit is uiteraard een minder goede service dan we gewoon waren 

in het VMF-ledenbeheer, maar dat platform bestaat niet meer. 

 



6. We hebben er weet van dat de kalenderwijzigingen in E-Kickoff en/of app niet up-to-date 

zijn zoals vroeger in het VMF-ledenbeheer. We hopen dit in de eerstkomende weken 

geregeld te krijgen, maar je doet er dus goed aan de wijzigingen stipt te noteren en de 

excell-kalender op de kernwebsite te controleren.  

 

7. We zijn pas begonnen en we moesten toch al een groot aantal forfaits inschrijven, zelfs 

enkele zonder vooraf te verwittigen (weinig respectvol). We moesten zelfs al een club uit 

competitie nemen, maar konden die gelukkig vervangen door een ploeg die te laat was om 

in te schrijven en dus uiteindelijk toch kan deelnemen. Het is mogelijks best eens een maand 

vooruit te kijken in de kalender ipv een week of minder en spelersaanwezigheden meer 

vooraf te plannen. 

 

8. We krijgen zo stilaan een fulltime job met het verplaatsen van wedstrijden, want dagelijks 

vinden we aanvragen in onze mailbox. De regel is dat voor wie minimum 20 dagen vooraf 

een aanvraag richt altijd een oplossing geregeld wordt. Wie minder dan één week vooraf 

aanvraagt, kunnen we niet behandelen omdat we enkel wedstrijden kunnen wisselen en die 

termijn is te kort om geen andere ploegen voor onoverkomelijke problemen te stellen. Wie 

tussen 7 en 20 dagen een verplaatsing aanvraagt, krijgt van ons de garantie dat we ons 

uiterste best doen om alle problemen een oplossing te geven, maar we zijn God niet... We 

waarderen enorm de sportieve houding van alle clubs om door deze (soms onaangename) 

wisselingen toch een aantal forfaits te vermijden. 

 

9. In de maanden mei-juni wordt de Full Time Cup georganiseerd, een bekercompetitie 

tussen onze kernclubs met rechtstreekse uitschakeling en gesponsord door Full Time Sport. 

Er kunnen maximum 128 ploegen deelnemen en via een eenvoudig mailtje naar ons wordt je 

inschrijving geregeld. Elke ploeg betaalt het effectief aantal gespeelde wedstrijden in dit 

toernooi.  

 

10.Ik krijg regelmatig de opmerking dat onze leden de uitslagen en rangschikking niet meer 

vinden. Je vindt die op de site 'Voetbal Vlaanderen - KBVB'. Je klikt 'competitie' en dan 

'kampioenschappen' aan. Naar onder scrollen: Provincie 'nationale' laten staan, uiteraard 

'minivoetbal' aanklikken en 'opzoeken'. Dan kies je jouw reeks en data en kun je 'bekijken'. 

 

11. Tot slot moet ik meegeven dat ik vorige week het schaamrood op de wangen kreeg toen 

ik om 23 uur het terrein in HGE verliet. Rond de spelersbanken vond ik één stort van lege en 

halflege flessen en in de kleedkamers die ik passeerde, was dat niet veel beter. Beste 

mensen, mag ik een beetje meer respect vragen voor het zaalpersoneel. Als iedereen zijn 

flesje in de container deponeert, blijft de zaal en kleedkamer proper en blijft het voor 

iedereen aangenaam.  

 

Sorry voor de teneur van dit schrijven, maar ik wou dit alles toch eens kwijt. Ik organiseer 

graag een vlotte, correcte en propere competitie. Nu al grote dank aan alle ploegen en leden 

die er iets van oppikken. Verspreid deze nieuwsbrief mogelijks aan alle leden binnen je club. 

 

Vriendelijke groet, 

 

Willy Van Leirberghe 


