
KERN GENT   -    NIEUWSBRIEF 2 
 
We kregen heel wat positieve respons op onze eerste nieuwsbrief, al vonden we zelf dat de 

toon nogal negatief of belerend was. En dat zal wellicht altijd de inhoud zijn van al onze 

nieuwsbrieven, want ze hebben enkel als doel onze clubs te helpen bij hun administratie en 

een correct en vlot verloop van onze competitie te waarborgen. We rekenen natuurlijk dat 

dit nieuws gelezen wordt en ook opgevolgd wordt... 

 

1. Wij waarschuwen dat de clubs in de week van 5 november op E-Kickoff hun factuur zullen 

vinden van de lidmaatschappen, te betalen aan Voetbal Vlaanderen. We kunnen alleen maar 

vragen dat jullie deze factuur stipt betalen (betaaltermijn 14 dagen), want vorig seizoen 

werd er niet ingegrepen, maar dit jaar zullen er intresten aangerekend worden als de 

betaaldatum overschreden wordt en zullen er sneller forfaits ingebracht worden... 

In feite moet de gerechtigde correspondent de gewoonte aankweken om regelmatig zijn 

berichten op E-Kickoff te raadplegen, want dat is het medium waarmee Voetbal Vlaanderen 

communiceert. 

 

2. We zijn meer dan twee maanden ver in de competitie en we gaan ervan uit dat alle clubs 

tijd genoeg gekregen hebben om al hun leden op E-Kickoff in te voeren. We willen dan ook 

waarschuwen dat vanaf 1 december een forfait aangerekend wordt als een ploeg een niet-

aangesloten speler op het scheidsrechtersblad inschrijft. 

Op de factuur zal het aantal ingeschreven leden aangerekend zijn. Het is het ideale tijdstip 

opdat elke club controleert of al hun spelers aangesloten zijn. Je krijgt de tijd tot 1 december 

om alle leden in te schrijven en als het niet lukt, mail je naar support@footbel.com met ons 

in CC. Zo weten we of er wel degelijk stappen ondernomen zijn om het ledenbestand in orde 

te krijgen. 

 

3. We willen ook meegeven dat de clubs niet mogen vergeten ook de nieuw ingeschreven 

leden aan hun kernlijst toe te voegen. Sommige clubs zetten hun leden over als kernspeler, 

maar niet als 'staf' en dat geeft problemen voor de scheidsrechter bij het ingeven van de 

wedstrijdafgevaardigde. Gelieve ook die lijsten te controleren op E-Kickoff.  

 

4. Begin november werd Minibabbel op de site geplaatst. De leden vinden er een kort 

verslag van elke reeks. De volgende editie mag begin januari verwacht worden en tegen die 

datum hopen we wat meer clubfoto's te kunnen publiceren. Je mag ons die nu al mailen.  

 

5. We lazen op de site dat sommige uitslagen niet verrekend zijn in de rangschikking (en dat 

we maar dat te doen hebben...). Van 300 clubs kunnen wij dat onmogelijk allemaal 

controleren. Daarom vragen we dat de clubs die punten te weinig hebben of tekorten 

vaststellen ons een mailtje sturen. We zullen het zeker nakijken.  

 

6. Momenteel zijn de kalenderwijzigingen wel opgenomen op de BFF-APP of de website van 

Voetbal Vlaanderen. Daarom vind ik het niet meer opportuun onze webmaster extra te 

belasten om de kalender ook nog eens om de 14 dagen op de kernsite in te laden. De online 

kalender dus best op de APP raadplegen. De clubsecretaris krijgt wel telkens bericht van een 

wijziging.  

 



 

7. Tot onze spijt ontvingen we al enkele mails van Voetbal Vlaanderen, waar opgemerkt 

werd dat geschorste kernspelers toch op het wedstrijdblad werden ingeschreven. Daarom 

herhalen we nog eens het nieuwe reglement: Een speler die twee gele kaarten krijgt in één 

wedstrijd, is automatisch geschorst voor de eerstvolgende wedstrijd (en krijgt daar geen 

bericht van). Na het oplopen van een derde gele kaart in één seizoen, is de speler ook 

automatisch geschorst voor de eerstvolgende wedstrijd na de derde kaart (en krijgt daar 

geen bericht van).  

Als er een lid een rode kaart of een verslag oploopt, komt er een melding van schorsing op E-

Kickoff. De gerechtigde correspondent moet zijn berichten dus in de gaten houden.  

 

8. Mogen we vragen de hoofding van het wedstrijdblad volledig en correct in te vullen. Op 

vele bladen is de reeks niet ingevuld of verkeerde reeks genoteerd. Dat geeft heel wat extra 

werk voor het klasseren.  

 

9. We willen ook nog eens meegeven dat alle leden van hun mutualiteit een bedrag 

teruggestort krijgen als ze bewijzen dat ze actief sporten. In sporthal SJG liggen van diverse 

mutualiteiten afgestempelde formulieren die het lid slechts moet invullen en aan zijn 

ziekenfonds moet bezorgen om dat bedrag te ontvangen. 

 

10.Er kan nog altijd ingeschreven worden voor de Full Time Cup en graag zeg ik dank aan de 

ploegen die er op letten om na elke wedstrijd hun lege flessen en blikjes in de PMD-bak te 

deponeren. 

 

Tien aandachtspuntjes en ik ben er zeker van dat als iedereen zijn best doet om deze op te 

volgen onze competitie nog correcter en aangenamer zal verlopen.  

 

Vriendelijke groet, 

 

Willy Van Leirberghe 

 


