WINTERCOMPETITIE
2017-2018
Wanneer
Nieuw
De Vlaamse Minivoetbalfederatie VMF werkt
voortaan vanuit een nieuwe overkoepelende
organisatie ‘Voetbal Vlaanderen’ samen met 3
andere voetbalbonden.


Dit seizoen worden de voorbereidingen
getroffen voor een volledige digitalisering
van het wedstrijdgebeuren: tegen 1 november
zullen alle leden zich bij hun
ploegverantwoordelijke hebben aangemeld
met hun pas om zich digitaal aan te sluiten bij
Voetbal Vlaanderen (verdere info hieromtrent
volgt). Tot aan deze omschakeling blijven de
normale procedures voor inschrijvingen en
toevoegen van spelers via het VMF platform
‘ledenbeheer’ gelden.



Naar het einde van het seizoen worden er tryouts gedaan met het ‘digitale wedstrijdblad’.



Voetbal Vlaanderen factureert de
inschrijvingen van de ploegen en spelers, de
Kern factureert de kosten van de
wintercompetitie zelf (zaal, scheidsrechters,
enz.): detail zie binnenin

De wintercompetitie start op woensdag 30
augustus 2017 en eindigt op 27 april 2018

Alle info voor winter- en
zomercompetitie op
www.kernwaregem.wordpress.com

Kern
Waregem

Kern Waregem
Zuiderlaan 46
8790 Waregem

Seizoen 2017-2018

Wintercompetitie
2 Poules (KWAR1 en KWAR2) van 12 ploegen
spelen een voorronde: iedereen speelt 1 keer
tegen elkaar.
Na de voorronde spelen de eerste 8 ploegen uit
Reeks 1 een heen- en terugronde in Reeks A
(punten voorronde worden gehalveerd)

Wat te doen en wanneer?
Inschrijving VMF
Iedere ploeg maakt op VMF ledenbeheer opnieuw
zijn ploeg aan voor seizoen 2017-2018. Dit dient te
gebeuren tegen ten laatste 30 juni!!
De nieuwe ploegen kunnen hierna spelers
toevoegen, de andere ploegen kunnen (allemaal of
een deel van) hun spelers van dit jaar overzetten en
dit tot ten laatste 31/07.
Handleidingen voor het VMF ledenbeheer kan je
terugvinden op onze website.
Vanaf halverwege september starten we dan met
de digitale inschrijving (zie rubriek ‘Nieuw’)

Na de voorronde spelen de laatste 4 ploegen uit
Reeks 1 en de eerste 4 ploegen uit Reeks 2 een
heen- en terugronde in Reeks B (alle ploegen
reeks B starten op 0 punten)
Na de voorronde spelen de laatste 8 ploegen uit
Reeks 2 een heen- en terugronde in Reeks C
(punten voorronde worden gehalveerd)
Eind april zijn de 3 kampioenen gekend!

De nieuwe ploegen ontvangen een login voor VMF
ledenbeheer
Iedere ploeg kan zijn voorkeururen opgeven via de
website van Kern Waregem (ten laatste tegen 15
juni)

Aan ‘Voetbal Vlaanderen’: 15€ per speler,
12,50€ per ploeg, verzekering inclusief: 1ste
factuur december, afrekening april.
Aan Kern Waregem: 60€ huur zaal, 204€
vergoeding scheidrechters, 45€
werkingskosten (materiaal, water, prijzen,
verzekering Kern …): factuur voor aanvang
van het seizoen.

En nog dit
Vanaf volgende seizoen hebben we een
nieuwe forfaitregeling:

“Probeer jullie ledenbeheer
voor het verlof reeds in orde
te hebben!”

Inschrijving in de Kern
De inschrijving zelf is reeds gebeurd, de waarborg
werd overgeschreven.

Wat betalen?

Wedstrijdkalender
De wedstrijdkalender zal opgemaakt zijn tegen
begin augustus en probeert zoveel mogelijk
rekening te houden met jullie voorkeuren.
Er wordt gespeeld op dinsdag 19:00-20:0021:00-22:00u, woensdag 20:00-21:00-22:00u,
donderdag 19:30 en vrijdag 20:30-21:30u.

Een forfait is voor niemand een pretje:
probeer dus altijd een oplossing te zoeken
om toch te kunnen spelen. Je kan nog extra
spelers inschrijven tot 31/03! Wie toch
forfait moet geven betaalt hiervoor 25€ aan
de tegenstander (wordt automatisch
afgetrokken van de waarborg en
overgeschreven op de rekening van de
tegenstander). Kan je echt een wedstrijd
niet spelen, probeer dan tijdig een
oplossing te vinden (zie website)!

Veel voetbalplezier!

