
KERN GENT   -    NIEUWSBRIEF 3 
 

In de eerste plaats houden we er aan al onze kernleden een heel gezond en voorspoedig 

2019 toe te wensen met heel veel minivoetbalvreugde.  

 

1. Traditioneel ontvangen de clubs rond nieuwjaar de tussentijdse afrekening van de 

competitiekosten. Dit bedrag moet gestort worden op de kernrekening BE40 8914 6401 

4563 en dus niet op het reknr. van Voetbal Vlaanderen waar de lidmaatschappen op gestort 

worden. Gelieve dit goed na te kijken, want het is een heel gedoe om een verkeerde storting 

recht te trekken bij Voetbal Vlaanderen. 

Het is geen immens bedrag en we hopen echt dat dit door alle clubs voor de gevraagde 

datum van 1 februari gestort wordt, zodat we geen onnodige tijd en energie moeten 

stoppen in blijvende opvolgingen of nazichten. 

 

2. We hopen dat alle clubs hun factuur aan Voetbal Vlaanderen intussen betaald hebben. Ik 

ving op dat sommige clubs intussen een gecorrigeerde factuur in E-Kickoff vonden… Het is 

duidelijk dat als de eerste factuur reeds betaald werd, enkel het verschil tussen de twee 

facturen moet bijgestort worden. 

Ik raad dus aan dat alle clubsecretarissen dit nog eens checken. Nieuwe clubs moeten deze 

factuur nog ontvangen… 

 

3. Voetbal Vlaanderen heeft een nieuwe website (www.voetbalvlaanderen.be). Persoonlijk 

heb ik ondervonden dat de toegang via chrome een stuk gemakkelijker is.  

De clubs kunnen er gemakkelijk naar toe via het ingeven van hun clubnaam op de zoekstring 

bovenaan. Bij clubinfo kunnen ze gemakkelijk de stand van de gele kaarten van al hun 

spelers nakijken. Dit is veiliger dan ze zelf bijhouden, want een SR kan er altijd één vergeten 

ingeven en dan hebben jullie ook dikke problemen. 

Bij aanklikken van overzicht en rangschikking krijg je de resultaten van de eigen wedstrijden. 

Wil je die van de reeks, klik dan de reeks aan (lichtgedrukt rechts). Als je het resultaat 

aanklikt, krijg je inzage op het wedstrijdblad. 

 

4. Kort na nieuwjaar zullen op de site de teksten van Minibabbel 2 verschijnen. Een clubfoto 

is nog altijd welkom.  

 

5. Voor het opstellen van een geschorste speler kunnen we niet anders dan een forfait 

uitspreken. Hou er rekening mee dat twee gele kaarten in één wedstrijd een automatische 

schorsing betekent voor de eerstvolgende wedstrijd. Na een derde gele kaart is de speler 

geschorst voor de eerstvolgende wedstrijd.  

  

6. We krijgen ook nog voortdurend opmerkingen van onze refs dat sommige leden binnen E-

Kickoff niet overgezet zijn als kernspeler en/of staf. Mag ik vragen jullie spelerslijst eens te 

controleren en na te kijken of alle leden overgezet zijn als kernspeler en in principe doe je er 

goed aan ze ook allemaal over te zetten als staf, want iedereen zet al eens zijn naam 

onderaan het wedstrijdblad als afgevaardigde.  

Het is heel vervelend voor de refs als ze de naam niet vinden en daarom zien we ons ook 

verplicht vanaf 1 januari een boete van 2 euro aan te rekenen voor elke inbreuk. In E-Kickoff 

ga je in menu naar competities en dan klik je 'kernspeler/staf' aan en vind je de lijst. 



 

7. In onze vorige nieuwsbrief gaven we aan dat we vanaf 1 december een forfaitboete 

gingen aanrekenen voor spelen met niet-aangesloten spelers. We hebben ons in december 

beperkt tot een boete van 5 euro per niet-aangesloten speler (we blijven waarschuwen). 

Vanaf 1 januari wordt dit bedrag opgetrokken naar 10 euro. Stel dus zeker geen niet-

aangeslotenen op zonder ons vooraf te verwittigen. 

 

 

8. Clubs kunnen nog altijd inschrijven voor de Full Time Cup, het bekertoernooi van de kern 

met rechtstreekse uitschakeling dat in mei en juni doorgaat. Iedere wedstrijd kost 15 euro. 

Een mailtje naar het bestuur volstaat om ingeschreven te zijn.  

 


