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JAARVERSLAG WERKING VAN HET PROVINCIAAL SECRETARIAAT
SEIZOEN 2017-2018
1 - Het Bestuur:
De Provinciale Commissie was bij de start van het seizoen samengesteld uit de twaalf
hiernavolgende leden:
Voorzitter:
Wilfried Lacoere
1ste Ondervoorzitter:
Herman Vermeulen
2de Ondervoorzitter
en Voorzitter Sportcommissie:
Daniel Goeman
Secretaris en Penningmeester: Patrick Daerden
Verslaggever:
Ronny Van Caneghem
Commissaris:
Roger Breemersch
Leden:
Leon Hanssen
Rik Demey
Lorenzo Seghers
Luc De brabander
Nancy Saelens
Jean-Pierre Destecker
Tijdens de loop van dit seizoen echter maakten Collega’s Rik Demey na 36 jaar, Nancy Saelens
na 14 jaar en Leon Hanssen de leeftijd van 75jaar bekend dat zij het voor bekeken hield.
Olivier Marques Solipa neemt de taak van gewestelijk secretaris over. Vanuit de gewestelijke
vergadering waren geen bezwaren ten aanzien van deze wisseling. Voorts neemt Christine
Ameel, vrouw van gewestelijke voorzitter het departement wedstrijdbladen voor haar rekening.
2 - Aanwezigheden:
In tegenstelling met vorig jaar werden de vergaderingen niet meer opgesplitst. De
Provinciale Commissie kwam, vandaag inbegrepen, in totaal zeven maal bijeen. Hierin is ook de
extra vergadering om de uitbouw van Provinciaal Secretariaat aan Commissieleden bekend te
maken bijgeteld.
Rik Demey gaf viermaal verstek. Tijdens twee vergaderingen dienden we het te rooien zonder
Ronny Van Caneghem, Luc De Brabander en Roger Breemersch. Eénmaal ontbraken Daniel
Goeman, Herman Vermeulen, Leon Hanssen, Nancy Saelens en Jean-Pierre Destecker. Doch de
overige drie Wilfried Lacoere, Patrick Daerden en Lorenzo Seghers verschenen telkens op de
afspraak. Benevens de zopas aangehaalde vergaderingen, waren daarnaast ook nog drie
sportcommissies en twee speciale bijeenkomsten met name 1ste Vrouwendialoog en 1ste Dag
van de secretarissen met als doel de vrouwen in het voetbal gebeuren te betrekken en de

vernieuwde reglementen en statuten in een open dialoog kenbaar te maken aan de
clubsecretarissen. De Provinciale Commissie heeft na het afwegen van de pro’s, de contra’s en
uiteraard ook het kostenplaatje, het domein Dominiek Savio gekozen als centrumplaats
voor het houden van al hun vergaderingen en bijeenkomsten.

03 - Getalsterkte en wisselwerking bij de clubs:
Het seizoen 2017-2018 werd aangevat met 36 clubs, die aantraden met 37 elftallen. In
de Regio Brugge/Kust werden de 22 ploegen van meet af aan, onderverdeeld in twee reeksen.
Het Gewest Kortrijk/Roeselare telde 14 clubs met 15 elftallen, die tijdens de competitie allen
tegen elkaar uitkwamen.
Dit gewest kende daardoor een zodanig overbeladen kalender dat zij zich verplicht zagen geen
bekergebeuren te organiseren. Er werd besloten dat de vice-kampioen deelnam aan de
Provinciale beker finale.
04-Perspectieven:
Bij het einde van dit seizoen kregen wij de trieste melding FC Ardo uit Kort/Roes er de brui
aangeeft en dat ook Cercle18/Molenhuis, FC Extra Time en FC Wassalon uit Brugge/Kust het
niet meer zien zitten. De redenen jullie alom gekend, gebrek aan degelijk spelers materiaal en
het ontbreken van jeugdige opvolgers voor vrije bestuursvacatures.
Gelukkig is er een beetje positief nieuws. Uit het Gewest Kortrijk/Roeselare kregen we via de
toekomstige nieuwe gerechtigde correspondent te horen dat een tweetal clubs uit Zaterdagse
Voetbal Competitie te Roeselare de tendens hadden om contact met ons op te nemen teneinde
te kunnen deelnemen aan onze competities. Hiervan heeft één club, Blauwe Leilander al
toegezegd aan te treden bij het bedrijfsvoetbal.
05-Getalsterkte in leden per 01 mei 2018:
Brugge/Kust:
Kortrijk/Roeselare:
Provinciaal totaal:

1146
678
1824

Verleden seizoen: 1061 (+85)
Verleden seizoen: 766 (-88)
Verleden seizoen: 1827 (-3)

Het aantal leden is zo goed als stabiel gebleven.
Dit seizoen werd voor het eerst gewerkt zowel met digitale aansluitingen als aansluitingen met
kaart.
Sedert 01/05/2017 zijn er in het totaal 402 nieuwe aansluitingen gebeurt, 269 digitaal en 133
met kaart.
Wegens het succes van digitaal aan te sluiten werd er beslist volgend seizoen geen gebruik
meer te maken van onze traditionele gele aansluitingskaart.
Ons idee om de aansluitingen digitaal te laten gebeuren heeft zijn doel , snel en gemakkelijk,
niet gemist.

06-Gewestelijke Kampioenschappen en Bekertornooien:
Brugge/Kust:
Kortrijk/Roeselare:

Gewestkampioen:
Kampioen Reeks 2:
Bekerwinnaar:
Gewestkampioen:
Vice-kampioen:

KG Witte Beer (5136)
S.K. Post Oostende (8693)
DAIKIN (5206)
FC RVS (5116)
SKP SADEF (7471)

Na een verpozing van 1 jaar werd KG Witte Beer opnieuw kampioen in reeks I. De eindspurt
van vorige kampioen FC Den Comptoir kwam te laat.
In reeks II ging SK Post Oostende op bezoek bij het tweede gerangschikte Surfers Paradise VK
.Voor leider SK Post Oostende volstond een gelijkspel om de titel te behalen vermits ze op de
laatste speeldag teerden op een bonus van twee punten. Mits een thuiszege hielden de Surfers
de titel in Westkapelle. Alle ingrediënten waren voor handen om er een spannende thriller van
te maken. En zo geschiedde ook. Het werd 4-4 waardoor SK Post Oostende kampioen werd in
reeks II.
Het Brugs bekergebeuren was een Oostends onderonsje en kon Daikin, na een ongezien
spannende finale, pas na trappen van strafschoppen afstand nemen van OFC De Klokke.
In het zuidelijk gewest stond voor de kampioenstitel voor de tweede opeenvolgende keer geen
maat op de suprematie van de ploeg uit Hulste onder leiding Rudy Eggermont. Vanaf de start
voerden zij het klassement aan om deze riante positie, tot bij het laatste fluitsignaal, niet meer
af te staan.
07-Provinciale Finales:
Wie dacht dat dit seizoen de Provinciale Finales opnieuw door zouden gaan op het
Kunstgrasveld “De Valkaart” was eraan voor de moeite. Het bestuur van KSV Oostkamp had
echter die datum uit het oog verloren en andere activiteiten op die dag gepland. Opzoek naar
een evenwaardig terrein werd die gevonden in het Sportcomplex Tempelhof in Brugge.
Vermits er dit seizoen in het Gewest Kortrijk/Roeselare geen bekertornooi werd ingericht mocht
de vice-kampioen VKP Sadef het in de finale voor de Provinciale Beker opnemen tegen het
Oostendse Daikin als winnaar van de Beker Brugse Sportraad.
Het was weer een topdag op het terrein Tempelhof bij de organisatie van onze Provinciale
Finales. Bedankt aan alle aanwezige teams en vooral een dikke pluim voor alle medewerkers,
scheidsrechters en organisatoren die er weer een geweldige editie van gemaakt hebben!! Een
dikke proficiat aan VKP Sadef en KG Witte Beer die op het tornooi de finale wisten te winnen en
zo kon pronken met de prachtige beker van de 1ste plaats.
Voor de K.W. Beker Bedrijfsvoetbal West-Vlaanderen traden aan:
Daikin tegen VKP Sadef
uitslag: 1-3
Voor het K.W. Kampioenschap Bedrijfsvoetbal West-Vlaanderen werden in lijn
gebracht:
FC RVS tegen KG Witte Beer
uitslag: 2-3
Dit brengt met zich mee dat we straks hulde mogen brengen aan respectievelijk:
VKP Sadef (7171) als winnaar van de K.W. Beker Bedrijfsvoetbal W-Vl.
2017/2018
en aan

KG Witte Beer (5136) als K.W. Kampioen Bedrijfsvoetbal West-Vlaanderen
2017/2018.
08-Diploma “Fair-Play”:
Ook dit seizoen heeft er geen enkele club de diploma Fair-Play behaald. Moeten we
volgend seizoen ons niet beraden over de strengheid van het reglement, moeten we de
benaming niet wijzigen naar Fair-play award of Fair-play reward of moeten we de diploma Fairplay niet opsplitsen in administrtatieve en sportieve Fair-Play.

09-Verdienstelijke Leden:
Vijftien jaar lid in een clubbestuur, het is niks. Velen houden het zo lang niet vol. Doch bij ons
hebben wij geluk, niet minder dan vier leden uit de zelfde club te tellen met dergelijke
anciëniteit, zeg maar verdienste.
De namen zijn:
- VAN WAES Piet
(02/10/1980) Voorzitter
- VAN WAES Carl
(26/01/1979) Bestuurslid
- VAN WAES Dirk
(08/07/1952) Bestuurslid
- BALCAEN Alexander
(03/04/1980) Bestuurslid
10-Gewaardeerde Scheidsrechters:
Stilaan wordt het zowat een traditie om een scheidsrechter te huldigen, die zich steeds paraat
opstelt om onze wedstrijden tot een goed einde te brengen. De scheidsrechter die door het
bureau voor de arbitrage naar voor werd geschoven is Tipuric Jerko.
Spijtig genoeg kon hij niet aanwezig zijn.
In de “WEEK VAN DE OFFICIAL” van 01 tot 09 oktober 2017 en meer bepaald op zaterdag 07
oktober, hadden wij zoals de vorige 3 edities, een kleine attentie voorzien voor de
scheidsrechters die op die dag waren aangeduid om een wedstrijd te fluiten.

11-Epiloog:
Vrijwilligers zijn onmisbaar voor het bedrijfsvoetbal. In de komende jaren zal dit alleen maar
nog belangrijker worden. Hun inzet wordt soms als vanzelfsprekend gevonden, maar dat is het
natuurlijk niet. Vanaf deze plek wil ik dan ook al onze vrijwilligers bedanken voor hun inbreng
op wat voor gebied dan ook. Jullie zijn fantastisch en jullie zijn zowel de bouwsteen als ook de
ruggengraat van onze vereniging! Tevens hoop ik dat we ook in het seizoen 2018-2019 op jullie
kunnen rekenen.
Dit seizoen zijn er grote stappen gezet! Het Provinciaal secretariaat werd op gesplist. Er zijn
departementen tot leven geroepen en het digitaal tijdperk met het aansluiten van nieuwe
spelers werd in onze vereniging tot leven geroepen.

Er wordt eveneens een oplossing gezocht voor de digitalisering van de wedstrijdbladen, en
tijdens de volgende campagne blijft de speelduur van 2 x 45 minuten, met de mogelijkheid om
doorlopend wissels door te voeren, behouden.
Wel is belangrijk dat iedereen plezier beleeft aan het voetbal. Ben je te hoog ingedeeld dat
verlies je wedstrijden en beleef je weinig plezier aan het voetbal. Ben je te laag ingedeeld dan
win je alle wedstrijden te makkelijk en haal je weinig voldoening uit het spelletje. Het is dus een
kunst om iedereen op het juiste niveau te laten voetballen. Het niveau wat aansluit bij het
talent van de voetballer. Zo proberen wij maximaal bij te dragen aan het plezier in het voetbal.
Dit geldt voor alle voetballers: in de hogere en wat lagere elftallen. En laten wij eerlijk zijn: als
er plezier is, dan komen de resultaten vanzelf.
Voetbal is een geweldige uitlaatklep, maar dan wel op de goede manier. Ik hoop dat wij als
vereniging het goede voorbeeld kunnen geven. En zoals de KBVB steeds op loopt te hameren
“Zonder respect geen voetbal”!

