
Bekercompetitie 2016-2017

Onze bekercompetitie “Den Bokser Cup” valt de komende weken in een beslissende plooi. 
Tijdens de laatste week van april leggen de 8 overblijvende ploegen elkaar het vuur aan de 
schenen in de kwartfinales. Opmerkelijk is dat nog steeds ploegen uit alle competitiereeksen 
vertegenwoordigd zijn. Reeks 1 is weliswaar het best vertegenwoordigd met 4 ploegen, maar 
ook uit reeks 2 blijven 3 ploegen in de strijd, en Kotcrew verdedigt de eer van reeks 3.
De halve finales worden afgewerkt op 15 en 24 mei, en het klassieke orgelpunt van seizoen 
2016-2017 wordt geplaatst op vrijdag 2 juni, met de bekerfinale als apotheose (voor de 
gedetailleerde bekerkalender, klik op volgende link)

Programma Bekerfinale 2 juni
18u00 : Creynergie Jeugdcup (met o.a. Sporting Lokeren en Waasland Beveren)
20u00 : Prijsuitreiking Jeugdcup
20u30 : Bekerfinale
21u30 : Prijsuitreiking Competitie en Beker 2016-2017

Vergeet niet : elke ploeg die met minimum 5 spelers aanwezig is voor aanvang van de 
jeugdfinale (19u30), ontvangt naar goede gewoonte een cadeaupakket ter waarde van 100€ !

LOKERSE MINIVOETBALKERN
Voorbereiding seizoen 2017-2018

Onder het motto: “Een gewaarschuwd man is er twee 
waard.”
Op 31 juli 2017 middernacht verloopt de deadline om 
de online clubinschrijving en de ledenoverdracht van je 
ploeg voor het komende minivoetbalseizoen (2017-
2018) in orde te brengen. Vanaf 01 augustus 2017 
worden alle niet overgedragen leden losgekoppeld van 
de club waarbij ze aangesloten waren, en kunnen deze 
personen aansluiten bij een andere ploeg. 
Deze online clubinschrijving via 
www.ledenbeheer.vmf.be is een absolute noodzaak en 
duurt slechts een 5-tal minuten. 
Het LMV-bestuur vraagt dan ook met de nodige 
aandrang aan alle ploegen om deze timing te 
respecteren, want zolang niet alle ploegen hun 
clubinschrijving in orde gebracht hebben, wordt de 
publicatie van de speelkalender en competitie door de 
VMF geblokkeerd. 
Om deze vervelende situatie te vermijden heeft de LMV 
beslist om ploegen die hun clubinschrijving niet vóór 01 
augustus 2017 vervolledigen, een administratieve 
boete op te leggen. Een gewaarschuwde ploeg…

SPONSORS

Editie 2 seizoen 2016-2017 (april 2017)

ER IS NOG PLAATS VOOR 
1 PLOEG!

JOUW EIGEN MINIVOETBALPLOEG? 
DICHT BIJ HUIS!

VIND 8 OF 10 PLOEGMAKKERS: 
VRIENDEN, COLLEGA’S, FAMILIE. 

DE REST IS KINDERSPEL!

Secretaris@Lmv.be

LMV zoekt een nieuwe beheerder ‘KAARTEN – administratie’

• Vooreerst willen we graag Kris De Backer onze welgemene dank uitspreken om deze 
belangrijke taak voor vele jaren telkens op een strikte en correcte manier te verzorgen.

• Verder willen we hierbij graag even kort opsommen wat in deze functie de belangrijkste taken zijn:
• Wekelijkse verwerking van de wedstrijdbladen en uitslagen
• Beheer, opvolging en communicatie van de gele & rode kaarten (isw. met de VMF)
• Opvolging & communicatie van eventuele schorsingsdagen

• Als je graag deel wilt uitmaken van een goed georganiseerd minivoetbalbestuur en je voor deze 
administratieve functie geroepen voelt, aarzel dan niet contact op te nemen met onze voorzitter 
(voorzitter@lmv.be) en/of secretaris (secretaris@lmv.be). 

• Wij verwelkomen je graag op één van de volgende bestuursvergaderingen voor nadere informatie en 
een kennismaking met de andere bestuursleden.

http://www.lmv.be/beker2017.php
http://www.ledenbeheer.vmf.be/
http://www.uhlsport.com/
http://www.algums.be/
http://www.marobel.be/
http://www.drankenvaneetvelde.be/
http://www.plplus.be/
http://debockco.be/
mailto:Secretaris@Lmv.be
mailto:voorzitter@lmv.be
mailto:secretaris@lmv.be


Competitienieuws

Nu we nog één maand competitie voor de kiezen hebben, loont het de moeite om de stand in elk van onze reeksen al eens van
naderbij te bekijken. In reeks 3, de Dranken Van Eetvelde League, beloven het nog bijzonder spannende weken te worden : Elvira
en Algums delen de eerste plaats met 18 punten, en Kotcrew zit hen dicht op de hielen, met een achterstand van 3 punten. Maar
ook Cultuurcafé kan zich nog mengen in de debatten, want met nog 12 te verdienen punten en ettelijke rechtstreekse duels is
alles nog mogelijk.

In reeks 2, de Algums League, heeft Reizen De Strycker een lengte genomen op de naaste achtervolgers MVC Creynergie en MVC
Nova. De titel lijkt binnen handbereik voor de geel-zwarten, maar op mathematische zekerheid is het nog even wachten. De strijd
voor de ereplaatsen ligt nog volledig open, want het verschil tussen plaats 2 en plaats 5 is amper 6 punten.

In reeks 1, de Select-Marobel League, kan Peugeot De Rooze niet meer van de 8ste kampioenstitel in hun geschiedenis gehouden
worden. Met nog 2 competitiewedstrijden voor de boeg, en een voorsprong van 10 punten, is de 2de plaats nog het hoogst
haalbare voor de concurrenten. Vanquathem en De Bock hebben hiervoor de beste kaarten, maar ook De Ronde Café en BFF
Quality zijn nog niet uitgeteld.

Wij wensen alle ploegen nog een spannend en fair seizoenseinde toe ! Voor meer details klik rangschikking.

Rangschikking
Situatie op 30/04/2017
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Wist je dat?

Op 1 januari 2017 trad het lang verwachte nieuwe sportdecreet Vlaanderen in voege. Per sporttak wordt sindsdien nog slechts één
federatie gesubsidieerd. Het gevolg van het nieuwe decreet is dat het federatielandschap ingrijpend gewijzigd wordt. Zo worden
veldvoetbal, futsal, zaalvoetbal en minivoetbal voortaan samen beschouwd als één sporttak, namelijk ‘voetbal’. De opdracht
volgens het nieuwe decreet is te zorgen voor een aanbod van A tot Z per sporttak, en dit voor zowel de recreatieve sporter, als
voor de professionele sporter.
Tot voor het in voege treden van het nieuwe sportdecreet, subsidieerde De Vlaamse Overheid vier recreatieve voetbalfederaties,
namelijk:

• Vlaamse Zaalvoetbalbond (VZVB)
• Koninklijke Vlaamse Voetbalbond (KVV)
• Vlaamse Minivoetbalfederatie (VMF)
• Koninklijke Belgische Liefhebbersvoetbalbond (KBLVB)

De VMF diende bijgevolg net als de andere voetbalfederaties een moeilijke keuze te maken tussen 3 mogelijke opties met het oog
op de toekomst:

• 1: op eigen kracht verder gaan, zonder subsidiering van de Vlaamse Overheid;
• 2: toetreden tot een blijvend gesubsidieerde multi-sportfederatie;
• 3: fusioneren met Voetbalfederatie Vlaanderen (VFV) om samen een gesubsidieerde uni-sportfederatie te vormen.

Deze lastige knoop doorhakken vergde vele uren studie, overleg en onderhandeling. Uiteindelijk koos de VMF voor optie 3 en op
15 november 2015 startte het gemeenschappelijk overleg op initiatief van de VFV.
Nog eens ontelbare vergaderingen en duizend uren studie later tekenden deze drie federaties op 10 juni 2016 een fusievoorstel.
Als naam voor de nieuwe vereniging zonder winstoogmerk werd gekozen voor “VOETBAL VLAANDEREN”.
Ook het opstellen van een vierjarig beleidsplan (2017-2020) was geen sinecure. De werking van de drie federaties diende namelijk
gebundeld te worden in die ene grote sportfederatie “VOETBAL VLAANDEREN”.
In een constructieve samenwerking en verstandhouding slaagden deze drie sportfederaties er in de krijtlijnen uit te tekenen met
als doel het voetbal in Vlaanderen in de komende Olympiade (2017-2020) te zien groeien en verbeteren.
Voor meer info hieromtrent  zie website Voetbal Vlaanderen: www.voetbalvlaanderen.be
(bron: Beleidsplan Voetbal Vlaanderen 2017-2020 – voorwoord door voorzitter Gilbert Timmermans)
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http://www.lmv.be/rang2017r2.php
http://www.q8.be/
http://derooze.verdeler.peugeot.be/
http://www.defonteyn.be/
http://www.geditrof.be/
http://www.biznishotel.be/
http://www.deejaysdiscobars.be/
mailto:secretaris@lokerseminivoetbal.be
http://falstaff-lokeren.be/nl/
https://www.youtube.com/watch?v=UI4wQ6AhowY
https://youtu.be/zgM8_2v4ZXg
http://www.lmv.be/newsletter.php
mailto:newsletter@lmv.be

