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 2. Competitie 2020-2021

 3. Bekercompetitie 2019-2020 & 2020-2021

 4. Spelreglementen

 5. Scheidsrechters

 6. Uitslagen Wedstrijden

 7. Ledenbeheer

 8. Drankforfait Scheidsrechters
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1. Verwelkoming



2. Competitie 2020-2021 (1)

 Ploegen :

 Aantal : 16

 1 nieuwe ploeg : Boca Seniors

 Ploegen die gestopt zijn :  Chuki Beats + de Ronde Café

 Ploeg naamswijziging : MVC Biesemans > MVC BDL Advies

 Reeksen : 

 1ste ronde : 1 reeks

 2de ronde : 3 reeksen (5-5-6)



2. Competitie 2020-2021 (2)

 Data

 Start competitie: maandag 7 september 2020

 Start 2de ronde: vrijdag 18 januari 2021

 Uurregeling:

 Maandag: 20u30-21u30 / 21u30-22u30 / 22u30-23u30

 Woensdag: 20u30-21u30 / 21u30-22u30 / 22u30-23u30

 Vrijdag: 21u30-22u30 / 22u30-23u30



2. Competitie 2020-2021 (3)

 GEBRUIK LOKERSE SPORTINFRASTRUCTUUR (Lokeren dienst sport):

➢ Dragen van een mondmasker is verplicht in alle openbare gebouwen. 

➢ Vanaf september worden kleedkamers ter beschikking gesteld voor scholen en wedstrijden. Voor de 
reguliere trainingen blijven kleedkamers gesloten. 

➢ Vanaf september wordt de tribune van de oude zaal ingericht tot een maximale zitcapaciteit. Deze kan 
gebruikt worden zolang de zitcapaciteit niet wordt overschreden. Staand publiek is niet toegestaan.

➢ Het sportcafé zal open zijn maar hou daar rekening met onderstaande:

➢ Verplicht mondmasker dragen tot aan de tafel.

➢ Bij aankomst wachten aan de trap of deur terras totdat iemand van de zaak je begeleidt naar een 
tafel.

➢ Er mag enkel gezeten worden en als alle plaatsen volzet zijn, zal de toegang geweigerd worden 
totdat er opnieuw plaatsen vrijkomen.

➢ Op de tribunes zullen er maar 2 rijen beschikbaar zijn. De middelste rij dient vrij gelaten te worden (die 
zitjes zullen gemarkeerd worden met een rode tape). Tussen de verschillende bubbels moeten telkens 
ook 2 zitjes leeggelaten worden. Er mag in geen geval rechtstaand gekeken worden naar wedstrijden.

➢ !! Wijziging Mondmaskerplicht Lokeren – De stad vaardigt vanaf vandaag een versoepeling uit. Je bent 
voortaan verplicht om altijd een mondmasker op zak te hebben en dit te dragen als je contact hebt 
met mensen van buiten jouw bubbel en je geen 1,5 afstand kan houden.



2. Competitie 2020-2021 (4)

Wedstrijdbepalingen

 Algemeen

 Respecteer steeds de geldende voorzorgsmaatregelen en protocollen (hygiëne, veiligheidsafstand, …).

 Respecteer de richtlijnen van de accommodatie.

 Bij ziekte of ziektesymptomen wordt gevraagd om niet deel te nemen aan de wedstrijd.

 Voor aanvang van de wedstrijd

 Het digitaal wedstrijdblad dient vooraf ingevuld en verzonden te zijn. Bij het niet correct naleven van deze 
procedure, wordt een forfaituitslag genoteerd.

 Het dragen van een mondmasker is verplicht in openbare gebouwen (sporthal), behalve tijdens het sporten.

 ID-bewijzen worden per club links en rechts op de wedstrijdtafel, mooi onder elkaar geschikt (niet aanraken).

 De afgevaardigde leest op zijn eigen mobiel apparaat de namen + nummers van de tegenstander.

 Enkel de afgevaardigde van de thuisploeg neemt plaats aan de wedstrijdtafel (bediening scorebord). De 
afgevaardigde van de bezoekers neemt plaats op de spelersbank.

 Beide ploegen stellen zich onmiddellijk wedstrijdklaar op het terrein. Er worden geen handen geschud tussen beide 
kapiteins onderling, noch tussen ref en kapiteins.



2. Competitie 2020-2021 (5)

Wedstrijdbepalingen

 Tijdens de wedstrijd

 Hanteer de nodige social distance (1,5m) indien de ref een verbale opmerking en/of kaart geeft.

 Na de wedstrijd

 Er worden geen handen geschud tussen beide ploegen en tussen de ref en de spelers.

 Het notitieblaadje van de ref met wedstrijdgegevens dient niet geparafeerd te worden.

 Beide ploegen verlaten onmiddellijk het terrein met respect voor social distance.

 Gedragscode

 Sporters: https://www.sport.vlaanderen/media/13572/voor-de-sporters.pdf

https://www.sport.vlaanderen/media/13572/voor-de-sporters.pdf


3. Bekercompetitie 2020-2021 (1)

 Vorig seizoen 2019-2020:

 ½ finales woensdag 2 September 2020

 Bekerfinale vrijdag 4 September 2020 om 21u30

 Betrokken ploegen (de 4 eersten van elke poule) : De Bock & Co, 
Frituur ’t Hoeksken, Algums en Synergie 

 Bekercompetitie 2020-2021:

 Champions League formule (4 reeksen)

 Reeksen (wedstrijden enkel) :4 poules van 4 ploegen → 1ste & 2de 
gaan door

 ¼ finales heen en terug

 ½ finales heen en terug

 Bekerfinale woensdag 12 mei 2021 (onder voorbehoud)

 Trekking op het einde van deze algemene vergadering



4. Spelreglementen (1)

 Boetes blijven ongewijzigd

 Fairplaybeker ongewijzigd

 Opstellen geschorste speler (of speler met verkeerd statuut) = forfait

(art. 98.4 VMF reglementen)

 Tijdig voorleggen van de documenten (identiteitskaarten + 

wedstrijdblad) aan de scheidsrechter voor aanvang wedstrijd

 ID-controle bij begin wedstrijd is zeer belangrijk. Indien een

scheidsrechter dit niet doet, wil de VV dat dit gerapporteerd wordt

 Iedere ploeg is verplicht om een actuele ledenlijst van hun aangesloten 

spelers en leden bij zich te hebben tijdens de wedstrijden

 Tegenstander heeft het recht om deze lijst ten allen tijde op te vragen ter 

verificatie. 

 Kan deze ledenlijst niet voorgelegd worden → 10€ boete/wedstrijd



4. Spelreglementen (2)

 Tijdig klaarzetten van de zaal voor aanvang van de wedstrijd

 Schorsing wedstrijd wegens gele en/of rode kaarten:

 Effectieve datum schorsing zie website LMV

 Schorsing Spelers

 Geschorste speler vorig seizoen naar nieuwe ploeg = schorsing blijft

 Datum schorsing wordt door LMV bevestigd aan de ploegverantwoordelijke

 Schorsing direct na 3de kaart of 2 keer geel in dezelfde wedstrijd

 Elke ploegverantwoordelijke moet de aansluiting van een nieuwe speler

 verplicht melden in de WhatsApp-groep voor ploegverantwoordelijken 

 aanvullen op de ledenlijst van de ploeg

 Wanneer dit niet wordt opgevolgd → 5€ boete/speler

 WhatsApp-groep ploegverantwoordelijken

 Enkel gebruiken om dringende info m.b.t. de competitie te communiceren en de score door 
te geven. Dus niet voor onderlinge discussie !



4. Spelreglementen (3)

 Kaartenbeleid 

 kaarten vervallen bij start nieuwe seizoen, uitgesproken schorsingen niet

 3x geel: 1 speeldag schorsing – eerstvolgende speeldag = schorsing.

 2x geel in 1 wedstrijd: volgende wedstrijd geschorst.

 Gele kaarten: enkel geschorst binnen de kern.

 Snelle communicatie zal noodzakelijk zijn (WVDE)

 Rode kaarten: verslag / minnelijke schikking → schorsing t.e.m. 8 speeldagen

 Vanaf meer dan 8 speeldagen (zwaardere feiten) → ook schorsing in andere 

disciplines

 Wedstrijdbladen :  scheidsrechters zullen de wedstrijdbladen verwerken via 

BBF (Best of Belgium Football) 

 Scheidsrechter (SR) verwerkt de gegevens op het wedstrijdblad binnen de 24u 

(officiële uitslag, gele kaarten,…)



5. Scheidsrechters

 Bij afwezigheid scheidsrechter:

 Scheidsrechterskit (fluitje, gele & rode kaart)

 Thuisploeg zorgt voor scheidsrechter (speler, afgevaardigde, …)

 Wedstrijd moet steeds gespeeld worden, zoniet forfait

 Noodkit en fluohesjes beschikbaar (Plastieken box achter den toog 

in de kantine)



6. Uitslag wedstrijden (1)

 Bestaande wegen

 Via WhatsApp groep ploegverantwoordelijken

 Via Mail score@lmv.be

 Verplicht voor de thuisploeg

 Binnen 24u

mailto:score@lmv.be


6. Uitslag wedstrijden (2) 

 BBF App

 Uitslagen van wedstrijden doorgeven via app BBF (Best of 
Belgian Football)

 De kalender kan nu ook via volgende kanalen raadplegen. 

 Best of Belgian Football - BBF (App) 

 Deze app is vooral gericht naar clubs en spelers. Deze app is 
een handige tool om je eigen ploeg en/of reeks te volgen.

 Website Voetbal Vlaanderen

 Via onderstaande link kan je de wedstrijden per competitie 
bekijken. Kies eerst voor ‘minivoetbal’ en vervolgens kan je de 
gewenste reeks selecteren + datumfilter instellen. 

 http://www.voetbalvlaanderen.be/nl/uitslagen-rangschikkingen-
en-kalenders-van-voetbal-vlaanderen

 E-Kickoff

 Bij het inloggen in E-kickoff kunnen de clubs hun kalender 
raadplegen via ‘Mijn Club’ – ‘Club info’.

http://www.voetbalvlaanderen.be/nl/uitslagen-rangschikkingen-en-kalenders-van-voetbal-vlaanderen


7. Ledenbeheer (1)

 Nieuwe aansluitingen:

 Mogelijk tot 1 Maart

 Statuut ! (speler, bestuurslid, leden,…)

 Tarieven aansluitingen:

 Spelers: 19,5 euro (tem 31/08) – 21,5 euro (vanaf 01/09)

 Afgevaardigden & leden: 11 euro

 Rol kernverantwoordelijke: toegang tot E-kickoff via digipass (token)

 Gegevens van clubs en spelers raadplegen

 Kalender + aanduidingen raadplegen

 Opvolgen van gele en rode kaarten

 Overzicht van rekening courant van de keren

 Varia: algemene kerngegevens + berichten



7. Ledenbeheer (2)

 Aandacht : de ploegen zijn zelf verantwoordelijk voor het aansluiten 

van spelers/bestuursleden via de website van VV.

Opstellen van een niet-aangesloten speler kan zware gevolgen 

hebben :

 Boetes (volgens regl. VV) : van 25€ tot 250€ per geval

 Schorsing van 4 tot 12 weken

 Forfait voor de betrokken wedstrijden

 Niet-aangesloten spelers zijn niet verzekerd 

 Elke ploegverantwoordelijke moet de aansluiting van een nieuwe speler (zie 

ook spelreglementen):

 verplicht melden in de WhatsApp-groep voor ploegverantwoordelijken 

 aanvullen op de ledenlijst van de ploeg

 Wanneer dit niet wordt opgevolgd → 5€ boete/speler



8. Dranken

Drankforfait Scheidsrechters

 Drank scheidsrechters moet niet meer verzorgd worden door de thuisploeg

 Op de eindafrekening = 35 euro ?

Water voor de spelers

 Herbruikbare drinkbus voor elke speler, gesponsord door de kantine sporthal

 De drinkbussen kunnen gratis opgevuld worden aan de waterbronnen in de 

buurt van de kleedkamers



9. Financiële situatie

Not available for publication



10. Verzekering 

 Verzekeringspartner Voetbal Vlaanderen: Arena N.V.

 Verzekerde activiteiten, dekking en procedures gelijklopend met de voorbije jaren

 Vrijstelling (franchise) 10,50€ (in het voordeel van de slachtoffers)

 Praktisch :

1. De ongevalsaangifte is steeds beschikbaar op de website van Voetbal Vlaanderen

(https://www.voetbalvlaanderen.be/club/verzekering)

2. De ingevulde aangifte wordt rechtstreeks opgestuurd naar Arena (het adres staat bovenaan de 

aangifte) binnen de 10 dagen na het ongeval.

3. Het slachtoffer ontvangt van Arena een brief met vermelding van het dossiernummer, 

contactgegevens en de verdere procedure.

4. Het blijft nog steeds belangrijk om iedere blessure die tijdens de wedstrijd werd opgelopen, 

te laten vermelden door de scheidsrechter op het wedstrijdblad.

https://www.voetbalvlaanderen.be/club/verzekering


11. Sponsors & Adverteerders

 Het aanbrengen van sponsors en/of adverteerders steeds welkom !

 Sponsorgelden = goedkopere competitie voor iedere ploeg

 Logo + hyperlink website = 40 €



12. Vragen



13. Trekking Beker Van Lokeren 2019-2020

Datum Uur Thuisploeg Bezoekers

wo 2/09/2020 20.30 SYNERGIE - DE BOCK EN CO

wo 2/09/2020 21.30 ALGUMS - FC FRITUUR T HOEKSKEN

vr 4/09/2020 21.30 FINALIST (WW1) - FINALIST (WW2)

ALGUMS

SYNERGIE

DE BOCK EN CO

FC FRITUUR T HOEKSKEN



13. Trekking Beker Van Lokeren 2020-2021

REEKS A REEKS B REEKS C REEKS D

1

BEROEPSKLEDING VAN 

DAMME 1 DE BOCK EN CO 1 SYNERGIE 1 MVC CREYNERGIE

2 ALGUMS 2 MVC NOVA 2 DEN DAM/TDM 2 MVC RODE LANTAARN

3 MVC NEW YORK EAGLES 3 FC FRITUUR T HOEKSKEN 3 MVC BDL ADVIES 3 FC JOHANNA

4 KP DE DONKERE WOLK 4 BOCA SENIORS 4 IMMO HOME 4 PONKOEK FC

ALGUMS

BEROEPSKLEDING VAN DAMME

BOCA SENIORS

DE BOCK EN CO

DEN DAM/TDM

FC FRITUUR T HOEKSKEN

FC JOHANNA

IMMO HOME

KP DE DONKERE WOLK

MVC BDL ADVIES

MVC CREYNERGIE

MVC NEW YORK EAGLES

MVC NOVA

MVC RODE LANTAARN

PONKOEK FC

SYNERGIE




