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Beste secretaris, 

Het minivoetbalseizoen 2017-2018 loopt naar zijn einde. Vooraleer de zomerstop 

aanbreekt, willen we natuurlijk reeds de voorbereidingen treffen voor het seizoen 2018-

2019. 

Op administratief vlak was het voorbije jaar een overgangsseizoen. De grootste wijziging 

was de integratie van het ledenbeheer in E-kickoff. Heel wat clubs hebben inspanningen 

geleverd om dit tot in de puntjes te verzorgen. Hiervoor willen we zeker en vast onze dank 

uitspreken. Ook het oude VMF-ledenbeheer was nog actief. Vanaf het komende seizoen 

schakelen we over naar één systeem (E-kickoff). De voorbije weken werd dit platform 

reeds gedeeltelijk uitgebreid zodat de club en de ploegen ook langs deze weg digitaal 

kunnen ingeschreven worden. U hoeft in het oude ledenbeheer geen acties meer te 

ondernemen. Het competitiebeheer zal dus ook geïntegreerd worden in E-kickoff. De 

toepassingen zullen ook nadien verder uitgebreid worden zodat dit platform het 

communicatiekanaal bij uitstek wordt. Om snel de uitslagen en klassementen te 

raadplegen zal alles ook terug te vinden zijn op de app BBF (Best of Belgian Football). 

Op de hiernavolgende pagina’s kan u de administratieve regeling vinden voor het nieuwe 

seizoen. We willen u hierbij  op weg zetten om uw club in te schrijven voor het nieuwe 

seizoen en uw spelersbestand te verfijnen. 

Aangezien het secretariaat van het Departement Minivoetbal voorbije seizoen ook verhuisd 

zijn naar een nieuwe locatie, geven we hieronder ook nog eens alle contactgegevens op. 

Hier kan u nog steeds met al uw vragen terecht. 

Voetbal Vlaanderen – Departement Minivoetbal 

Sluisweg 1 bus 17 

9000 Gent 

Tel.: 09/224.15.44. 

E-mail: minivoetbal@voetbalvlaanderen.be 

Mochten er vragen zijn, aarzel dus zeker niet om ons te contacteren. 

Met vriendelijke groeten, 

 

Voetbal Vlaanderen – Departement Minivoetbal 

mailto:minivoetbal@voetbalvlaanderen.be
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Hoe geldig inschrijven voor het nieuwe seizoen?  

Clubs die willen inschrijven voor een kerncompetitie dienen hun clubinschrijving te doen 

via het platform E-kickoff en een voorschot te storten aan de kern. De inschrijvingsdatum 

en het voorschotbedrag zal u door de kernverantwoordelijke meegedeeld worden. 

Clubinschrijving 

Om uw club in te schrijven voor het nieuwe seizoen moet u via het platform E-kickoff een 

digitale clubinschrijving doen. U schrijft automatisch in de kern in waarin uw ploeg het 

voorbije seizoen actief was. U volgt hiervoor onderstaande stappen: 

STAP 1 – Ploeg aanmaken 

1. Inloggen met uw Digipass via www.e-kickoff.com 

2. Navigeer naar ‘Competities’ 

3. Klik op ‘Mijn Ploegen’ 

4. Kies voor ‘Seizoen 2018-2019’ 

5. Klik op ‘Ploeg Toevoegen’  

6. Kies bij Categorie ‘Eerste elftallen’ 

7. Klik op ‘Opslaan’ 

Uw club werd nu aangemaakt maar nog niet ingeschreven. Volg hiervoor Stap 2. 

STAP 2 – Ploeg inschrijven 

1. Navigeer naar ‘Inschrijvingen’ 

2. U ziet een lijn met een ploeg ‘Eerste elftallen’ 

3. Ga naar ‘Details’ (laatste kolom) en vul de gevraagde informatie aan 

4. U dient een dag, zaal en uur in te geven maar dit is slechts een voorkeur en niet 

bindend voor de kalenderopmaak 

5. Klik op ‘Opslaan’ 

6. Klik op ‘Verzenden’ 

7. In de overzichtspagina moet er in de kolommen ‘Toestand’ en ‘Verstuurd’ een 

groen vinkje staan. Zie onderstaande afbeelding 

 

Uw ploeg is ingeschreven voor het volgende seizoen. 

Er wordt automatisch een tweede lijn gecreëerd om een tweede ploeg in te geven. Hier 

moet u geen actie in ondernemen. Dit is enkel nodig indien u een tweede ploeg binnen 

de kern wenst in te schrijven. 

Beker van België 

Aan de Beker van België kunnen alle competitieploegen deelnemen, dus zowel nationale, 

provinciale als kernploegen. De wedstrijden worden gepland op vaste vrijdagen tussen 

01/09/2018 en 31/05/2018. Er wordt gewerkt met rechtstreekse uitschakeling. Indien uw 

ploeg wenst in te schrijven, stuurt u hiervoor een mail met bevestiging van deelname naar 

minivoetbal@voetbalvlaanderen.be vóór 25/05/2018. 

http://www.e-kickoff.com/
mailto:minivoetbal@voetbalvlaanderen.be
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Deelname aan de Beker van België kost 25 euro. Dit bedrag hoeft u niet over te schrijven. 

Dit zal gefactureerd worden bij de eerste afrekening. 

Select Beker van Vlaanderen 

Alle ploegen van derde en vierde nationale nemen automatisch deel aan de Beker van 

Vlaanderen. Provinciale en kernploegen kunnen het deelnemerslot (maximum 64) 

vervolledigen. Er wordt gespeeld op vooraf vastgelegde data op vrijdag. Inschrijven is 

gratis. Die clubs dienen hiervoor enkel een e-mail te sturen naar 

minivoetbal@voetbalvlaanderen.be vóór 25/05/2018. 

Transferperiode - Vrijheidsaanvraag 

De periode waarbij een speler zijn ontslag kan indienen bij zijn club loopt van 1 april tot 

en met 30 april. Een speler kan dit via een formulier doen dat via de website ter beschikking 

wordt gesteld. Er bestaat ook een digitale procedure. Meer info hierover op de website. 

Spelers die nadien nog van ploeg wensen te veranderen moeten door hun huidige club 

uitgeschreven worden in de maanden mei, juni, juli of augustus. Vanaf 15 mei kan de 

andere club deze spelers inschrijven. 

Hoe een speler aansluiten of afschrijven? 

De ledenoverdracht zoals deze de voorbije seizoen van toepassing was, bestaat niet 

meer. Het principe is dat een speler aangesloten blijft, tenzij hij zijn vrijheid aangevraagd 

heeft in april of dat de club hem uitschrijft in de maanden mei, juni, juli of augustus. 

Hieronder lichten we iedere specifieke situatie toe. 

1. Een aangesloten speler blijft ook volgend seizoen bij de ploeg spelen. 

U hoeft niets te ondernemen. De speler blijft aangesloten tenzij hij zelf zijn vrijheid heeft 

aangevraagd in de maand april. We raden iedere club aan om vóór aanvang van de 

competitie het spelersbestand nog eens te controleren. 

 2. De club wenst een aangesloten speler volgend seizoen niet meer opnieuw aan te sluiten. 

De gerechtigde correspondent/secretaris kan deze speler uitschrijven bij de club in de 

maanden mei/juni/juli en augustus. De uitschrijving in de maanden mei of juni heeft 

uitwerking op 1 juli. Tot en met 30 juni is de speler nog speelgerechtigd bij uw club. De 

uitschrijving in de maanden juli en augustus heeft meteen zijn uitwerking. 

Om een speler uit te schrijven volgt u onderstaande procedure: 

1. Inloggen via www.e-kickoff.com 

2. Navigeer naar ‘Leden’ 

3. Klik op ‘Desaffectaties’ 

4. U ziet twee tabbladen: ‘Overzicht’ en ‘Nieuwe lijst’. Klik op het tabblad ‘Nieuwe 

lijst’ en zoek de speler op. U klikt op ‘Dit lid’ om de speler te selecteren. 

5. Klik op ‘Verzenden’ 

6. Het systeem vraagt om de datum van de beslissing in te geven. Geef de datum in 

en klik op ‘Bevestigen’. 

7. De speler verschijnt nu in het tabblad ‘Overzicht’.  

mailto:minivoetbal@voetbalvlaanderen.be
http://www.e-kickoff.com/
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3. Een speler wenst van club te veranderen. 

Een speler kan van club veranderen wanneer hij zijn vrijheid heeft aangevraagd in de 

maand april. De nieuwe club kan deze speler vanaf 15 mei aansluiten. Indien een speler 

nadien van club wenst te veranderen dient zijn huidige club hem uit te schrijven tussen 1 

mei en 31 augustus. Nadien kan de nieuwe club de speler aansluiten. Overgangen kunnen 

dus nog gerealiseerd worden tot 1 september. 

4. Clubs die stoppen. 

Clubs die stoppen moeten de federatie schriftelijk verwittigen (brief met drie 

handtekeningen van het bestuur) dat ze hun minivoetbalactiviteiten stoppen. De brief dient 

verstuurd te worden naar: Voetbal Vlaanderen – Departement Minivoetbal, Sluisweg 1 bus 

17, 9000 Gent. Clubs die stoppen moeten hun Digipass terugbezorgen aan het secretariaat. 

Nieuwe spelers inschrijven 

Nieuwe spelers kunnen ingeschreven worden via E-kickoff tot en met 31 maart volgens 

de gekende procedure. Deze procedure kan u raadplegen via onderstaande video’s: 

Een aansluiting aanmaken: https://youtu.be/Yb4p_MOTFr4  

Een aansluiting ondertekenen: https://youtu.be/MCekX36QSW8  

Indien u nieuwe leden inschrijft hoeft u niet te kiezen tussen een spelend lid en een niet 

spelend lid. Ieder lid kan elke functie binnen de club uitoefenen. U hoeft de speler ook 

niet te koppelen aan een ploeg.  

Indien de nieuwe speler in de maand april zijn vrijheidsaanvraag heeft ingediend, kan u 

de nieuwe speler aansluiten van 15 mei. 

Indien de speler werd uitgeschreven door de andere ploeg kan u deze speler meteen 

inschrijven. Hou er wel rekening mee dat hij pas officieel is aangesloten vanaf 1 juli 

(seizoensstart). 

 

Verzekering 

De basisverzekering is verplicht en voldoet aan de eisen gesteld door het decreet houdende 

de erkenning en subsidiëring van de Vlaamse Sportfederaties. Een uitgebreid 

verzekeringscontract ligt steeds ter inzage op het secretariaat.  

Bij een ongeval tijdens een erkende minivoetbalactiviteit dient steeds een ongevalsaangifte 

ingevuld te worden. De aangifte mag rechtstreeks naar Arena verstuurd worden. Het adres 

staat vermeld op de aangifte. De blessure moet ook vermeld worden op het wedstrijdblad.  

Een lid is verzekerd voor alle minivoetbalactiviteiten (competities, trainingen, 

verplaatsingen, ...) voor zover zij met instemming van Voetbal Vlaanderen plaatsvonden. 

Bij geneeskundige verzorging wordt voor alle door het R.I.Z.I.V. erkende prestaties het 

verschil tussen de tarieven van het R.I.Z.I.V. en de tussenkomst van het ziekenfonds 

terugbetaald. Deze medische kosten worden terugbetaald na aftrek van een vrijstelling 

van € 10,50. 
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