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JAARVERSLAG WERKING VAN HET PROVINCIAAL SECRETARIAAT
SEIZOEN 2018-2019
1 - Het Bestuur:
Vanaf de start van het seizoen 2018/2019 was de Provinciale Commissies samengesteld
volgende 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:
Lorenzo Seghers
Luc De brabander
Jean-Pierre Destecker
Olivier Marques Solipa

Tijdens de loop van dit seizoen diende collega Lorenzo Seghers zijn ontslag in met onmiddellijke
ingang als bestuurslid van de Provinciale Commissie. Herman Vermeulen wegens de leeftijd van
75 jaar stopt alle activiteiten in het bedrijfsvoetbal.
Na het afhaken van Lorenzo Seghers (Gewest. Secretaris B/K) en de ter beschikkingstelling van
het mandaat van Herman Vermeulen (Voorzitter B/K), kwamen twee plaatsen vrij in de
Provinciale Commissie. Er kwamen twee kandidaturen binnen van de dames Christine Ameel en
Marianne Dayer. Beiden namen reeds deel aan de vergaderingen volgens Art. 14 (zonder
stemrecht).
2 - Aanwezigheden:
De leden van de Provinciale Commissie kwamen met vandaag inbegrepen 6 maal bijeen
Lorenzo Seghers gaf 4 maal en Jean-Pierre Destecker 3 maal verstek. Twee vergaderingen
dienden we het te rooien zonder Luc De Brabander. Eénmaal ontbraken Herman Vermeulen en
Roger Breemersch. Doch de overige zeven Wilfried Lacoere, Patrick Daerden, Ronny Van
Caneghem, Daniel Goeman, Olivier Marques Solipa en de dames verschenen telkens op de

afspraak. Benevens de zopas aangehaalde vergaderingen, waren daarnaast ook nog vijf
tuchtcommissies. Door het niet meer beschikbaar zijn van het bondsgebouw in Brugge werd
uitgeweken naar het Bourgondisch Kruis in Roeselare.

Dat er onder die vijf één heel zware vergrijp was met vechten tot gevolg betreuren wij
net als jullie ten zeerste. De gevolgen van die vechtpartij was dan allesbehalve mals te
noemen. De club uit het noorden mocht niet meer voor de rest van het seizoen
aantreden in de regionale competitie en bekerwedstrijden.
03 - Getalsterkte en wisselwerking bij de clubs:
Het seizoen 2018-2019 werd aangevat met 34 clubs, die aantraden met 35 elftallen. In de
Regio Brugge/Kust werden de 20 ploegen van meet af aan, onderverdeeld in twee reeksen. Het
Gewest Kortrijk/Roeselare telde 14 clubs met 15 elftallen, die tijdens een play off competitie
allen tegen elkaar uitkwamen.
Halverwege het seizoen gaven in het Noordelijk Gewest twee clubs een algemeen forfait. Daikin
en FC Daring Easypost vonden geen spelers meer om de competitie te beëindigen, zodat het
kampioenschap verder gespeeld werd in twee reeksen van 9 clubs.
Dit onderstreept mijns inziens nog maar eens overduidelijk, dat een voetbalploeg oprichten en
vooral in stand houden, heden ten dage geen senecure is. Een gedegen sponsoring en een
voldoende aantal actieve spelers bieden helemaal nog geen zekerheid omtrent het verder
bestaan van een club. De ruggegraat ervan wordt vooral en nog steeds geleverd door een
dynamisch bestuur, bemand met vrijwilligers die geen inzet noch moeite schuwen. Daarom
raden wij steeds de verantwoordelijken met aandrang aan, tijdig versterking en vooral
verjonging op te zoeken.
De geruchten over afhaken, fusioneren waren gewoontegetrouw, bij het einde van het huidig
seizoen, opnieuw schering en inslag. Omtrent het eerste bleef het jammer genoeg niet bij
geruchten.
In het Gewest Brugge/Kust dienden wij namelijk het wegvallen te noteren van VK Van Waes en
FC Saro Verpakkingen. Ook het Gewest Kortrijk/Roeselare ontsnapte niet aan het fenomeen van
het afhaken. Zo gaven SHB United en Young Boys Ingelmunster de brui eraan.
04-Getalsterkte in leden per 01 mei 2019:
Brugge/Kust:
Kortrijk/Roeselare:
Provinciaal totaal:

867
589
1456

Verleden seizoen: 1146 (-279)
Verleden seizoen: 678 (- 89)
Verleden seizoen: 1824 (-368)

Sedert 01/05/2018 zijn er in het totaal 397 nieuwe digitale aansluitingen gebeurt.
Gewest Brugge/Kust: 232 nieuwe inschrijvingen Gewest Kortrijk/Roeselare: 165 nieuwe leden

05-Gewestelijke Kampioenschappen en Bekertornooien:
Brugge/Kust:

Kortrijk/Roeselare:

Gewestkampioen:
Kampioen Reeks 2:
Bekerwinnaar:
Gewestkampioen:
Bekerwinnaar:

FC DEN COMPTOIR (5570)
GALATASAREIGER(5582)
FC DEN COMPTOIR (5570)
SKP SADEF (7471)
FC CHALEUR & StYLE
(7225)

Brugge/Kust: De titelstrijd in reeks 1 bleef tot het bittere einde een erg spannende nek een nek
race tussen de twee grote favorieten FC Den Comptoir en OFC De Klokke. Het was FC Den
Comptoir die na een verpozing van 1 jaar opnieuw kampioen werd in reeks I.
In reeks 2 hadden de tennisboys van Galatasareiger het heel wat moeilijker, in de strijd voor de
titel van de tweede reeks, tegen een op zijn minst fel aandringend van FC AZ’77.
Het beker gebeuren zag van meet af aan twee winnaars. Inderdaad gezien FC Den Comptoir
reeds de kampioenstitel had binnengehaald, zou hun opponent FC MLF, zelfs bij eventueel
verlies hun plaats moeten innemen in het provinciaal beker gebeuren. En zo geschiedde. Want
FC Den Comptoir haalde het inderdaad met de kleinste score 1-0.
Gewest Kortrijk/Roeselare: Het afgelopen seizoen werd er in het Gewest Zuid een ander
formule voor kompetitie toegepast. Er werd gespeeld in een heenronde met 15 ploegen. Na 15
speeldagen speelden de eerst 5 geplaatsten uit de rangschikking de play off 1 poule met heen
en terug. De winnaar van Play-off 1 werd kampioen. De andere ploegen werden volgens een
schema in de 2 andere play-offs poules onderverdeeld.
Na de heenronde werd het duidelijk dat de titelstrijd zou betwist worden tussen VKP Sadef en
FC RVS. Het werd uiteindelijk VKP Sadef die verdient kampioen werd.
Het beker gebeuren tussen FC Delies en FC Chaleur & Style werd gespeeld op het thuisterrein
van FC De Blauwe Leielanders.
06-Provinciale Finales:
De Provinciale Finales gingen door op 4 mei 2019 op de prachtige voetbalaccommodatie te
Menen. De finale van de bekerwinnaars werd niet gespeeld door de afwezigheid van FC MLF,
zodat FC Chaleur & Style de Provinciale Beker in hun schoot geworpen kreeg. De grote
triomfator in de Provincie is uiteraard FC Den Comptoir uit het Gewest Brugge/Kust dat
verdiend de finale voor het kampioenschap won van VKP Sadef. Voorzitter Nick D’Hoest is er
eindelijk in geslaagd zijn gekoesterde droom tot werkelijkheid te maken. Zij werden provinciaal
kampioen.

08-“Fair-Play Award”:
Voor de eerste keer wordt de “Fair Play Award” toegekend aan de ploeg met die op
sportief vlak het minst gele kaarten in een voetbalseizoen diende te incasseren.Hierin haalde FC
Saro Verpakkingen het met elf kartonnetjes tegen 12 voor SHB United.
De winnaar krijgt straks een cadeaubon ter waarde van 100 € voor hun voorbeeldig gedrag op
en naast het veld.

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 zes leden met dergelijke anciëniteit, zeg maar verdienste
zullen straks gelauwerd worden.
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 Johan Henry.

11-Epiloog:
Voetbal is een fantastische sport, waar miljoenen mensen in België van genieten. Met zijn allen
dragen we de verantwoordelijkheid om te zorgen dat iedereen op een prettige en onbezorgde
manier van voetbal kan genieten.
Een gebalanceerd samenspel van ‘straffen als het moet’ en ‘stimuleren van positief gedrag waar
dit mogelijk is’.
Sportiviteit en respect is essentieel voor een optimale sportbeleving. Een sportvereniging die
zich consequent met sportiviteit en respect bezig houdt, creëert een positieve en veilige
omgeving voor haar leden, Hierdoor zijn sporters (of ouders) ook sneller geneigd zijn zich aan
te melden bij deze vereniging. Aandacht voor sportiviteit en respect beïnvloedt bovendien
positief de bereidheid onder leden om het zo noodzakelijke vrijwilligerswerk in te vullen.
Sportiviteit & respect draagt op een positieve manier bij aan het imago van de vereniging.
Wees allen sportief en toon allen respect.

Ik dank u

