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1. Uit ervaring weten we dat we ieder seizoen bij de start met één of andere
moeilijkheid geconfronteerd worden. Ik trap een open deur in als ik stel dat we dit
seizoen toch wel het summum voorgeschoteld kregen. In een sporthal waar we alle
dagen van de week spelen, kregen we een week voor de eerste speeldatum de
mededeling dat ze gesloten bleef…
Dit was een onoverkomelijke moeilijkheid, maar er restte niet anders dan de koe
bij de hoorns te nemen. Spoedoverleg met de Gentse sportdienst en schepen van
Sport gaf ons op termijn (na twee maanden geen toegang) enige hoop, maar we
moesten nog altijd 160 wedstrijden weten te verplaatsen…
We belden en mailden alle sporthallen in de regio af en de ene reageerde al wat
sneller dan de andere, maar beetje bij beetje kwamen toch wel oplossingen binnen
gesijpeld. Meer dan een week waren we van 's morgens vroeg tot 's avonds laat in
de weer om de kalender op poten te krijgen. De oplossingen waren uiteraard niet
fantastisch qua tijdstip en ligging, maar gelukkig besefte het gros van de ploegen
dat we niet te kieskeurig mochten zijn. Later op het seizoen moeten we nog een
20-tal wedstrijden van Mariakerke verplaatsen, om het voortbestaan van de
plaatselijke kern mogelijk te maken. Maar we houden er nu al aan alle clubs van
harte te danken voor hun bereidwillige medewerking.
Momenteel ziet het er naar uit dat we in november en december zullen kunnen
spelen in MAR als we zelf openen en sluiten, zonder cafetaria dus. Vanaf 1 januari
zou er een nieuwe beheerder komen en zou alles verlopen zoals vroeger, met
cafetaria.
2. Buurtsporthallen Tondelier en Melopee brachten zeker enig soelaas, al moesten
we starten in een halve bouwwerf. Niet vergeten van de QR-code bij te hebben en
de mails daaromtrent te bewaren op je smartphone. Zeker al het materiaal
wegplaatsen na afloop.
De twee sporthallen van HGE kregen een mooie, nieuwe vloer, maar bij de eerste
wedstrijden werd vastgesteld dat de vijfmeterlijn en cornerbalpunten vergeten
waren… Nogmaals acht wedstrijden van een andere datum voorzien om de lijnen
aan te brengen.
We kregen ook enkele voorschriften zoals het verbod de vloer te betreden met
pantoffels met zwarte zolen en er mag enkel water gebruikt worden door de
sporters (geen sport- of frisdrank).
Mag ik herinneren dat de clubs in SAM zich bij aankomst moeten melden aan het
onthaal en het aantal sporters van hun club moeten doorgeven. Als het onthaal
gesloten blijkt, moeten de clubs de reservatielijst op het zijluik van het onthaal
paraferen en het aantal sporters invullen. Omzeggens dagelijks ontvang ik een
mail van Rozebroeken dat clubs hier in gebreke bleven… Willen jullie daar op letten
aub. De kleedkamer- en terreinverdeling vinden jullie op het scherm bovenaan het
onthaal of op het whiteboard aan de doorgang van de sportzalen.
3. Tot onze spijt kregen we ook een boze mail van de beheerder van MER die
vaststelde dat twee van onze clubs de kleedkamers gebruikten als cafetaria. Bij

een tweede vaststelling worden de betrokken clubs gewoon de toegang ontzegd.
Op iedere vergadering haalden we reeds aan dat het van weinig beleefdheid
getuigt dat er drank wordt verbruikt in sporthallen waar een cafetaria is, maar ook
niet waar geen cafetaria is. Om de goede relaties met de diverse beheerders te
behouden, passen wij zonder verdere waarschuwing competitiereglement nummer
4 toe (boete 12,50 euro). Dit is mogelijks de som die uitgespaard werd…
4. Heel veel nieuws dus omtrent de sporthallen en dat verdrong dé vernieuwing van
het seizoen - het digitaal wedstrijdblad - ongewild naar de achtergrond. Bij ruim
90% van de clubs verliep de overgang zonder problemen. Enkele ploegen, die niet
ingingen op onze uitnodiging voor maar liefst acht infosessies, bleken niet klaar en
kregen spijtig genoeg een forfait uitgesproken. Het is niet onverstandig het
resultaat op de site of BBF nadien eens te controleren en ons te berichten als iets
niet klopt. Op de site van Voetbal Vlaanderen bovenaan de naam van de club
intikken en je vindt alles omtrent jouw club en bij uitbreiding jouw reeks als je die
aanklikt.
We willen nogmaals meegeven dat je op E-Kickoff gewoon een print kunt nemen
van je aansluiting (met foto) en dat die print ook geldt als identiteitsbewijs voor
de wedstrijd. Een oplossing voor wie zijn paspoort of rijbewijs vergeten is.
5. We willen ook nog eens herhalen dat alle spelers in SJG een bewijs voor
tussenkomst van hun mutualiteit kunnen krijgen. Dit maakt het minivoetballen nog
goedkoper.
6. Ik herinner ook graag mijn oproep van de vergadering dat iedere club na afloop
van de wedstrijd alle lege en halflege flessen zelf opruimt en het zelfde verricht na
gebruik van de kleedkamers. Dit moet een attitude worden, waardoor het voor
iedereen een stuk aangenamer wordt om te sporten. Kleedkamers verlaten we ten
laatste 20 minuten na afloop van de wedstrijd.
7. Ik lees op de site ook soms berichten dat clubs op zoek zijn naar de
eindrangschikking (kan ik altijd mailen) en/of uitslagen van vorig seizoen.

Blijkbaar is er als club een mogelijkheid om dit zelf op te roepen binnen E-Kickoff.
1/ inloggen op E-Kickoff
2/ Competities – Overzicht
3/ Selecteer uw club en kies nadien het juiste seizoen (2018-2019)
4/ Ploeg ‘Eerste Elftallen’ en vervolgens de knop ‘Zoeken’ selecteren
5/ Pas de filter aan zodat je de wedstrijden van het volledige seizoen 18-19 te zien krijgt
6/ Rechtsboven in het venster is er een export mogelijk naar Excel

Vriendelijke groet,
Willy Van Leirberghe

* Mag ik vragen deze nieuwsbrief door te mailen naar al jullie leden, zodat
iedereen op de hoogte blijft van het reilen en zeilen binnen de kern. Hoe groter de
betrokkenheid, hoe aangenamer voor iedereen.

