
Beslissing Bestuur Voetbal Vlaanderen – 05 mei 2020  

 

Na bespreking in de bestuursvergadering van Voetbal Vlaanderen d.d. 28/04/2020 en bevraging per 

mail d.d.23/04/2020 nam het Bestuur Voetbal Vlaanderen, in akkoord met de genomen beslissing 

(zie punt I.) in de Corona crisiscel (KBVB, ACFF, Pro League en Voetbal Vlaanderen) d.d. 30/04/2020, 

onderstaande definitieve beslissingen (zie punt II.) als aanvulling specifiek voor Voetbal Vlaanderen. 

 

I. De beslissing van de crisiscel omtrent de provinciale algemene vergaderingen zoals door de 

Hoge Raad te valideren luidt als volgt: 

 

1. De provinciale algemene vergaderingen van juni worden dit seizoen 2019-2020 geannuleerd 

 

2. Voor wat betreft de goedkeuring van de provinciale modaliteiten, die uiterlijk op 20 mei zullen 

worden gepubliceerd in het bondsblad, zal aan de clubs gevraagd worden of ze hiermee 

instemmen. Opmerkingen dienen gemeld aan het provinciaal secretariaat ten laatste op 31 

mei. Bij gebrek aan reactie, is de club geacht akkoord te gaan met het voorstel. 

De eventuele bemerkingen van clubs zullen worden onderzocht, en het provinciaal comité zal 

nagaan of met de opmerkingen al dan niet rekening moet worden gehouden. 

 

3. Er worden geen verkiezingen georganiseerd voor het provinciaal comité. Alle mandaten van de 

uittredende leden in 2020 (behalve voor de leden die de leeftijdsgrens bereiken) worden met 

één jaar verlengd. 

Volgend seizoen zijn deze leden dan opnieuw uittredend en herverkiesbaar. 

 

4. Voor wat betreft de leden die op 30.06.2020 de leeftijdsgrens bereiken, is hun mandaat op 

01.07.2020 vacant. Dit kan ingevuld worden door coöptatie door de provinciale 

verstandhouding van een vervangend lid na de aanvang van het seizoen 2020-2021. 

Dit lid voleindigt het mandaat van het lid dat de leeftijdsgrens heeft bereikt. 

Dezelfde procedure wordt toegepast voor de leden die dit seizoen ontslag wensen te nemen. 

 

II. Het bestuur van Voetbal Vlaanderen heeft in haar vergadering van 5 mei 2020 beslist 

volgende gevolgen te koppelen aan voormelde beslissing: 

 

1. De verkozen leden van de provinciale comités die dit jaar normaal uittredend waren (met 

uitzondering van de leden die de leeftijdsgrens bereiken), zijn pas volgend jaar uittredend en 

hun mandaat zal derhalve vijf jaar hebben geduurd. Het gevolg is dat de mandaten van alle 

actueel zetelende leden met 1 jaar worden verlengd (5 jaar i.p.v. 4 jaar).   Dus:  

1. De verkozen leden die uittredend zijn in 2020 (verkozen in 2016), zullen uittredend zijn in 
2021, en dus een mandaat van 5 jaar hebben gehad. Hun eventueel nieuw mandaat zal 
lopen tot 2025 (vier jaar) 

2. De verkozen leden die uittredend zijn in 2021 (verkozen in 2017), zullen uittredend zijn in 
2022, en dus een mandaat van 5 jaar hebben gehad. Hun eventueel nieuw mandaat zal 
lopen tot 2026 (vier jaar) 

3. De verkozen leden die uittredend zijn in 2022 (verkozen in 2018), zullen uittredend zijn in 
2023, en dus een mandaat van 5 jaar hebben gehad. Hun eventueel nieuw mandaat zal 
lopen tot 2027 (vier jaar) 



4. De verkozen leden die uittredend waren in 2023 (verkozen in 2019), zullen uittredend zijn in 
2024, en dus een mandaat van 5 jaar hebben gehad. Hun eventueel nieuw mandaat zal  
lopen tot 2028 (vier jaar). 
 

2. Voor de artikelen in het reglement waarin de datum van de provinciale algemene vergadering 

als spildatum geldt (bv. art. 1527.2 waarin voorzien is dat een algemeen forfait voor de 

kampioenschappen provinciale afdelingen 1, 2, 3 en 4  uiterlijk op de eerste werkdag na de 

provinciale algemene vergadering niet strafbaar is), wordt als spildatum de voorziene datum 

van de algemene vergadering van de KBVB in juni genomen (ook als deze eventueel omwille 

van de Coronacrisis zou uitgesteld worden).  

 

3. De bureaus van de provinciale comités worden de eerstvolgende plenaire vergadering van het 

desbetreffende provinciaal comité waarin een fysieke bijeenkomst mogelijk is, na de voormelde 

spildatum, samengesteld. Tot zolang blijft de samenstelling van het zetelende bureau 

behouden. 
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