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RAPPORT SPEELDAG 8 en 9 mei – 22 en 23 mei
BEKERWEDSTRIJDEN
1ste gele kaart (09 05 15)
317015 Moons
317021 Van Houtven
317023 De Weert
Rode kaarten (09 051 5)
136019 Ceulemans
1ste gele kaart (23 05 15)
215011 Van Donninck
215017 De Preter
296026 Tambuyzer
2de gele kaart (23 05 15)
215035 Stroobants
215046 Marien
215067 Sluyts

Frederik
Kurt
Dave

v 006034
v 215046
v 215067

Geeraerts
Marien
Sluyts

Yoeri
Davy
Jonas

Michel
Mathias
Glenn
Wim

311076

Rohart

Rudi

311112
311183

Van Looveren
Bakkovens

Kristof
Ben

Rimmert
Davy
Jonas

geschorst op eerstvolgende bekerwedstrijd
geschorst op eerstvolgende bekerwedstrijd
geschorst op eerstvolgende bekerwedstrijd

ADMINISTRATIEVE en ORGANISATORISCHE TEKORTKOMINGEN
art 39§2/c - Uitslag niet / te laat gemeld
br21t
bv22t

2

FC Heidester b
FC Varenwinkel

SK De Rotonde b
VV Blauwen Hoek

RAPPORT SPORTCOMITE – zitting 7 en 13 mei
Voorstellen minnelijke schikking:
wedstrijd
week
18
006060 Vermeiren
074130 Moens
285006 Holemans
week
19
136019 Ceulemans
Begin schorsing:

2015-05-02
Dries
Bart
Werner
2015-05-09
Michel

norm

speeldagen

b041
b041
b042

2.2.1a
3.3

3
1
SC

bv021
2015-2016

3.3

1

Eventueel verzet dient binnen de 5 dagen verstuurd te worden naar volgend adres:
via e-mail: info@l-v-l.be
per brief: LVL - Hallaarstraat 40 bus1 - 2222 Itegem
De betrokken speler dient zich in dat geval vrijwillig aan te bieden op de zitting van
het Sportcomité vanaf 20u00 op donderdag
2015-06-04
Bevestiging minnelijke schikking:
week
17
2015-04-25
061035 Maes
Kevin

3a337

2.2.1b

Agenda SC 2015-06-04
b42
FC Martinus
GL Itegem
Dienen zich aan te bieden op het Sportcomité:
20u00
Scheidsrechter
Dhr Y.Vandermotten
Holemans
Werner
285006
Cornelissen
Peter
285007
Van Den Broeck
Glenn
311004

3

2

coach
(afg)
(afg)

RAPPORT Dagelijks Bestuur – zitting 7 en 13 mei
Inbreuk art 18 (forfait)
22h
GL Itegem
FC Fiat
art18§1/b + art18§3 + art39§6/b-d
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MEDEDELING Dagelijks Bestuur

Inschrijvingsformulieren
De clubbestuurders worden verzocht de inschrijvingsformulieren voor het seizoen 2015 - 2016 zo spoedig
mogelijk op te sturen.
De clubs die zich niet meer inschrijven worden verzocht om dit zo snel mogelijk per mail te melden.
De ledenlijsten met geschrapte leden moeten voor de clubvergadering van 19 juni terug bezorgd worden:
per e-mail: info@l-vl.be of caesfrancois@gmail.be
Verzekering
De clubs worden er aan herinnerd dat alle oefenwedstrijden of tornooien moeten aangemeld worden voor
de verzekering.
De datum en de plaats (inclusief postnummer) van de activiteiten dienen 14 dagen voor de wedstrijd te
worden doorgemaild naar info@l-v-l.be

Brasserie

La Cita
Originele en dagverse gerechten.
Ruime keuze bieren, wijnen & frisdranken

Bergstraat 125 Heist op den Berg
 015 249076 - 
eat@lacita.be

Transfers (art 15)
a) Algemene bepaling.
Het beëindigen van een overeenkomst tussen de club en een lid dient geregeld te worden door het
zenden van een opzeggingsbrief, te sturen tussen 1 en 30 juni naar de naar de LVL-secretaris, die het
ontslag doorstuurt naar de clubsecretaris. (post of e-mail)
b)Transfer in onderling akkoord
Bij een overgang van een lid naar een andere club is het noodzakelijk dat de clubsecretarissen van
beide clubs in de daartoe voorziene rubrieken van het LVL-aansluitings/transferformulier hun
handtekening plaatsen.
d) Scheidsrechters
De scheidsrechters kunnen hun lidmaatschap bij een club jaarlijks opzeggen zoals bepaald in artikel 15
a) of een overgang naar een andere club verkrijgen zoals bepaald in artikel 15 b).

ADVOCATENKANTOOR

LAEVEREN – DUERINCK
Palmbosstraat 18a
2220 HEIST O:D BERG
Consultatie na afspraak
 015 253503 - 0473 443822
 info@laeveren-duerinck.be
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Clubvergadering
De Algemene Vergadering met alle clubs zal doorgaan door op vrijdag 19 juni (ipv 12 juni) 2015 om 20u
in het bondslokaal te Itegem, Hallaarstraat 40 in zaal JOKI.
De aanwezigheid van een clubafgevaardigde is verplicht.
Agenda
 Verwelkoming
 Reglementswijzigingen (zie verder)
 Interpellaties*
 Nabeschouwingen 2014-2015
 Voorbeschouwingen 2015-2016
 Huldiging
 Slotwoord
*Alleen de interpellaties die voor 27 mei bij het Dagelijks Bestuur werden aangemeld zullen tijdens de
Algemene Vergadering worden toegelicht.
Voorstellen reglementswijzigingen
(Blauwe cursieve tekst is nieuw of plaatsvervangend)
Art 18. Forfait

§1) Bepalingen
c) Voor ieder bijkomende forfait zal deze boete verhoogd worden met een bedrag dat door de Raad
van Bestuur is bepaald.
§2) Forfait op het terrein:
Boete van 15€ + 80€ vergoeding aan de tegenstander; verrekend via het eerstvolgende
rekeninguitreksel.
Boete, scheidsrechteronkosten en vergoeding aan de tegenstrever waarvan het bedrag door de Raad
van Bestuur wordt bepaald; verrekening gebeurt met het eerstvolgende rekeninguitreksel.
§3) Forfait meegedeeld voor de wedstrijd:
Boete van 15€ + 50€ (24h) of 40€ (48h) vergoeding aan de tegenstander; verrekend via het
eerstvolgende rekeninguitreksel.
Eén dag voor de wedstrijd: boete en vergoeding aan de tegenstrever waarvan het bedrag door de Raad
van Bestuur wordt bepaald; verrekening gebeurt met het eerstvolgende rekeninguitreksel.
Zelfde dag van de wedstrijd: boete, scheidsrechteronkosten en vergoeding aan de tegenstrever waarvan
het bedrag door de Raad van Bestuur wordt bepaald; verrekening gebeurt met het eerstvolgende
rekeninguitreksel.
Art 31. Het wedstrijdblad

Proefproject veteranen
g) Doorlopende vervangingen
In de veteranencompetities zijn doorlopende vervangingen toegestaan.
Op het wedstrijdblad kunnen maximum 20 namen worden ingevuld. Alle spelers kunnen doorlopend
gewisseld worden tijdens de wedstrijd behalve een uitgesloten speler.
Een wissel mag alleen aan de middellijn langs de zijde van de neutrale zone plaatsvinden, tenzij er voor
de wedstrijd een andere plaats met de scheidsrechter wordt afgesproken.
Een wissel die niet op de afgesproken plaats gebeurt, zal steeds een onrechtstreekse vrije trap voor de
tegenpartij tot gevolg hebben op de plaats waar de bal zich op het moment van de wissel bevindt.
Een wissel gebeurt zonder de scheidsrechter te verwittigen.
Dit reglementsartikel wordt jaarlijks geëvalueerd door de Raad van Bestuur en de toepassing ervan zal
jaarlijks worden aangekondigd.

Art 35. De kalender
De officiële kalender kan door de clubs alleen worden gewijzigd mits het
onderlinge akkoord van beide clubs schriftelijk (e-mail is toegelaten) 14 dagen
voor de wedstrijd aan de LVL-secretaris is gemeld.
Indien de aanvraag later wordt ingediend zullen dossierkosten worden
aangerekend waarvan het bedrag door de Raad van Bestuur wordt bepaald.
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WEDSTRIJDEN

22 en 23 mei

BEKERFINALES – terrein DC Wittegracht in Wiekevorst
FINALE BEKER voor Veteranen
DC Wittegracht – VV Blauwen Hoek 4-1

FINALE SUPERSUB
FC Heidester b – FC Forza b

4-0

FINALE LVL-cup
SK De Rotonde – GL Itegem

1-4
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