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Belangrijke Weetjes - seizoen 2017-2018 
 
 
 

 de competitie 2017 - 2018 vangt normaliter aan met 110 ploegen – 1ste klasse 12 ploegen andere reeksen 
hebben 14 ploegen  

 reeksen 1, 2, 3a, 3b, 3c, 3d, 4 en 5 heenronde en terugronde 

 volgende sporthallen worden in gebruik genomen, met name : 
Ardooie, Beveren, Gits, Kerelsplein Roeselare, Onze Kinderen, VTI, Expo Roeselare, Schiervelde Roeselare, 
Houthulst, Pittem en Staden 

 onze scheidsrechters fungeren eveneens in de kompetitie van Koekelare  

 alle emailadressen en telefoonnummers zullen ter beschikking gesteld worden op de website, via een 
afzonderlijke rubriek  

 op de site is ook een rubriek uitgestelde wedstrijden te raadplegen 

 uitstel van een wedstrijd moet gebeuren minstens 24 uur voor de wedstrijd, mits voorafgaandelijk akkoord 
tussen de ploegen – uitstellen betekent evenwel 15 € / uitgestelde match ten laste van aanvrager 

 gele kaarten : schorsing na 3de, 5de, 6de, 7de, 8ste, 9de kaart ...tot einde seizoen  

 aangekondigde forfait : 30 € 

 niet aangekondigde forfait : 50 € , waarvan 10 € naar tegenstander ( wordt gevoegd bij de waarborg ) 

 het seizoen 2017-2018 vangt aan op 1 september 2017 met de voorronde van de Beker van Roeselare in 
memoriam Gilbert Bruneel en de Beker in memoriam Pieter-Jan Deleu ( 1-9 sept) 

 de kalenders van alle reeksen zullen in een Excel-bestand op de website geplaatst worden. Deze kunnen dan 
eenvoudig op A4 formaat afgedrukt worden  

 alle communicatie met de ploegen verloopt via de website van het RMV (www.roeselaars-minivoetbal.be), de 
Weekbode – editie Roeselare en contactadressen opgegeven per ploeg 

 niet afhalen van beker competitie / fairplay op huldiging kampioenen  forfait 15 €  

 supplementaire beker 1ste klasse West-Vlaamse Befrijfssport organisatie vzw - werd toegekend vanaf 2016-2017 

 inschrijvingsgeld 530,00 € seizoen 2017-2018 – inbegrepen 80 € verzekering 10 spelers – waarborg 120 € -
waarvan 30 € inschrijvingsgeld (af te houden bij eindafrekening) 

 nieuwe verzekering FROS (zie adres website) 

 voor verzekering loopt seizoen van 1/09/2017 – 31/08/2018 

 voor verzekering steeds rijksregisternummer vermelden (INSZ) 

 spelerslijst steeds overmaken aan FROS, ook bijkomende spelers tijdens het seizoen, indien niet, zijn nieuwe 
aangesloten spelers niet verzekerd en draagt het bestuur van RMV geen enkele verantwoordelijkheid  

 ploegen die het volledig inschrijvingsgeld niet betalen of de spelerslijst niet overmaken aan FROS  sanctie: 
uitsluiting uit competitie en dit na 2 niet-beantwoorde rappels 
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 oproep voor bijkomende scheidsrechters 

 bestuursfuncties:  
o Geert Messiaen – voorzitter 
o Dirk Lambersy – strafcommissie verantwoordelijke 
o Roby Devlies – verantwoordelijke uitslagen / klassementen / beker 
o Alexander Hanssens – secretaris, verantwoordelijke scheidsrechters en vertegenwoordiger Roeselaarse 

sportraad 
 
 
 
Namens het bestuur, 
 
 
Geert Messiaen 
voorzitter 


