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E-kickoff 

 
Beste secretaris, 
 
Veel minivoetbalclubs hebben hun leden reeds ingeschreven in E-kickoff. De club die reeds 
100 % in orde zijn, willen we dan ook graag bedanken voor de inspanningen. De basis naar de 
volledige overschakeling naar E-kickoff is hierdoor gelegd. Dit zal om praktische redenen 
evenwel slechts mogelijk zijn bij ingang van het seizoen 2018-2019. Indien er nog nieuwe 
leden worden ingeschreven, moet dit nog steeds in beide platformen. Nieuwe spelers kunnen 
nog ingeschreven worden tot en met 31/03/2018. 
 
Er zijn echter clubs die hun leden nog niet allemaal hebben ingeschreven. Deze clubs willen 
we dan ook aanmanen om dit zo spoedig mogelijk in orde te brengen. Om dit een klein beetje 
in een stroomversnelling te brengen, willen we graag onderstaande zaken meegeven en 
toepassen: 
 
1. Clubs die bepaalde spelers niet meer kunnen inschrijven omwille van diverse redenen 

(buitenland, afgehaakte spelers,…) kunnen deze spelers doorgeven via mail naar 
minivoetbal@voetbalvlaanderen.be en dit vóór 1 februari 2018. Deze spelers moeten 
dan niet meer in E-kickoff ingeschreven worden. Spelers die wel reeds in E-kickoff zitten 
maar niet meer zullen spelen dit seizoen, kunnen niet verwijderd worden. Dit heeft toch 
geen invloed meer op de facturatie aangezien deze op basis van het oude VMF-
ledenbeheer werd opgemaakt. 
 

2. Voor iedere speler die niet ingeschreven is in E-kickoff op 01/02/2018 zal aan de club een 
boete aangerekend worden van € 2,00 per speler. Per volgende maand (01/03/2018, 
01/04/2018,…) zal een extra boete toegepast worden van € 1,00 per maand per speler. 
 

3. Spelers die niet in E-kickoff ingeschreven zijn op 1 maart 2018 zijn niet meer 
speelgerechtigd. Indien deze speler op het wedstrijdblad ingeschreven wordt, zal dit 
leiden tot een forfaitscore. Van zodra de inschrijving nadien in orde gebracht wordt, 
kunnen ze wel opnieuw aantreden. 

 
Mochten er nog vragen zijn, kan u ons steeds contacteren op het nummer 09/224.15.44. of 
via mail naar minivoetbal@voetbalvlaanderen.be. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Voetbal Vlaanderen – Departement minivoetbal 
Sluisweg 1 bus 17 
9000 Gent 
Tel: 09/224.15.44. 
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