
ROESELAARS MINIVOETBAL 2021-2022 

 

AANDACHTSPUNTEN  

  

1.COMPETITIE  

  

Na twee door CORONA geteisterde jaren hopen we eindelijk  een normaal seizoen 

te kunnen draaien  

 

De competitie 2021-2022 start met   101  ploegen –    6  reeksen van  12/13   

ploegen + vrijdagreeks van  19   ploegen + een damesreeks van 7 ploegen. 

 

De reeksen 1,2,3,4a,4b en 5 spelen een heen en terugronde – de vrijdagreeks 

éénmaal tegen elkaar +play-offs ( in 4 reeksen ) - competitie af te werken in 3 

ronden  – de dames spelen 3 ronden tegen elkaar.  

 

Er is iedere week een reeks bye. 

  

Er wordt gespeeld in volgende sporthallen : Ardooie, Beveren, Gits, Kerelsplein 

Roeselare, VTI, Schiervelde Roeselare, Houthulst, Pittem, Staden en Expo 

Roeselare. Onze Kinderen is een jaar niet beschikbaar wegens renovatie. 

Expo is deels beschikbaar maar zonder douches ( vaccinatiecentrum). 

Spelen in EXPO is tijdelijk omkleden in sporthal Schiervelde –administratie / 

wedsrtijdblad in EXPO.  

 

In tegenstelling tot vorige seizoenen starten we op  maandag  30 aug 2021 met 

speeldag 1 . 

De eerste ronde van de bekers is verschoven naar de weken rond 1 en 11 nov.2021. 

 

 

2.BEKERS  

  

De betere ploegen ( 1 ste- 2 de – 3 de en de toppers van 3 V )- 32 ploegen spelen 

om de BEKER VAN ROESELARE/BEKER IN MEMORIAM BERRE 

BRUNEEL de rest speelt om DECATHLONCUP/BEKER IN MEMORIAM 

PIETERJANDELEU. De dames spelen om de LADIESCUP. 

  

Bekerfinales: vrijdag 13 mei 2022  

 

  



 

Supplementaire beker Kampioen 1ste klasse - West-Vlaamse Bedrijfssport 

organisatie vzw - wordt toegekend.  

 

  

3.KALENDERS  

 

  

In excel op de website … per reeks eenvoudig af te printen op A4-formaat.  

  

 

 

4.TEAMBLAD / SCHEIDSRECHTERSBLAD  

  

Voor aanvang wedstrijd en tijdig wordt het scheidsrechterblad door iedere ploeg 

correct ingevuld. Het teamblad + identiteitskaart of rijbewijs of officieel document 

met foto speler worden voorgelegd. Geen teamblad, geen identiteitskaart/geen 

rijbewijs/geen officieel document = NIET SPELEN!  

  

 

5.UITRUSTING  

  

Zorg dat een reserve-uitrusting bij de hand is …. een spotgoedkoop alternatief = 

hesjes (gelijke)  

  

 

 

 6.AANSLUITEN NIEUWE SPELER  

  

Het aansluiten van een nieuwe speler kan praktisch gezien tot net voor de wedstrijd  

(uitgezonderd vanaf ¼ finales bekers).  

  

Hoe?  

1. Via jullie log-in bij FROS de nieuwe speler/speelster inputten 

2. Mail naar RMV (= roby.devlies@telenet.be) met bewijs inschrijving nieuwe 

speler/speelster (screenshot). In die mail nogmaals naam+adres+RRnr 

nieuwe speler/speelster 

3. Nieuwe speler/speelster manueel inschrijven op teamblad 

mailto:roby.devlies@telenet.be


4. Voor aanvang van de eerstvolgende wedstrijd legt U de email voor aan de 

scheids. De scheids moet de speler aftekenen + datum op teamblad.               

NIET AFGETEKEND = NIET AANGESLOTEN.  

  

 

 

7.VERZEKERING  

  

Groepsverzekering via FROS (ETHIAS)  

Alle info zie http://www.roeselaars-minivoetbal.be/competitie/verzekering/  

  

* voor verzekering loopt seizoen van 1/9/2021 – 31/08/2022 (bij vriendenwedstrijd 

bent U verzekerd)   

* in principe basispolis, ploeg kan zelf kiezen voor een verbeterde polis 

* bij ongeval: aangifteformulier op onze site, rechtstreekse regeling tussen speler 

en verzekering 

* iedere ploeg bekomt of heeft een log-in bij FROS (combinatie emailadres 

ploegverantwoordelijke + codewoord) 

* contactpersoon FROS: sally.vangoethem@fros.be 

  

   

 

8.CONTACTGEGEVENS PLOEGEN  

  

Alle contactgegevens van de deelnemende ploegen zijn te vinden op onze website. 

Dit item is echter afgeschermd met een code , die alleen door de 

ploegverantwoordelijke is gekend !  

 

Omzichtigheid wordt gevraagd bij het contacteren van andere ploegen of derden 

via emailadres. Nooit in globo overmaken, wel onder blinde kopie (BCC) of 

afzonderlijk mailen. 

  

 

9.UITSTELLEN WEDSTRIJD  

  

Het uitstellen van een wedstrijd kan tot 72 uur (3 dagen) voor aanvang.  

Uitstellen kan vanaf nu éénzijdig mits opgave van een grondige reden!  

Het RMV zal oordelen over die aanvraag tot uitstel. 

Iedere ploeg mag maximaal 2 wedstrijden uitstellen per seizoen. 

 



Bij uitstel bepaalt het RMV de nieuwe datum + uur …. en niet de ploegen! Overleg 

kan wel. Hou rekening dat onze uren beperkt zijn. Inhaalwedstrijden kunnen op 

vrijdag vallen!  

  

De lijst met gewijzigde en uitgestelde wedstrijden staat op de website en wordt 

wekelijks meegestuurd met de uitslagen.  

 

Vorig seizoen werden er in een week 11 wedstrijden uitgesteld !!!! 

 

 

Een éénvoudige mail of telefoon van jullie voor uitstel betekent: 

- Ploegverantwoordelijke tegenstander inlichten, welke op zijn beurt al zijn 

spelers moet inlichten 

- Scheids inlichten 

- Betrokken sportdienst verwittigen, welke de zaalverantwoordelijke moet 

inlichten 

- Middenuur …. Schuiven met 1ste of 3de uur (weerom ploegen inlichten) 

- Nieuwe datum en uur zoeken … weerom sportdienst contacteren 

 

Wij moeten tijdens de zomer een gans seizoen plannen. Wij vragen om jullie 

wedstrijddata goed te bestuderen en afspraken te maken met de spelers. 

 

We zijn met  101   ploegen en ongeveer 1500 spelers. Ieder z’n ‘willeke’ kan niet! 

 

Uitgestelde wedstrijden krijgen niet de beste uren …misschien ook op vrijdag ! 

  

10.BOETES  

  

Uitstellen wedstrijd: 15 euro  

Forfait: 50 euro (10 euro gaat naar tegenstander)  

Aangekondigde forfait: 30 euro (tegenstander & scheids kunnen tijdig ingelicht 

worden en moeten niet meer ter plaatse komen)  

Kapiteinsband: 5 euro (iedere ploeg heeft een kapitein welke de gekende band 

draagt)  

Niet afhalen beker: 30 euro (=forfait)  

Niet tijdig aanvangen wedstrijd: <5’= 5€  *  5-10’= 10€ 

Afwezigheid op de algemene vergadering : 10 euro  

Uitspraak commissie: bedrag afhankelijk van fouten  

  



Ploegen die het volledig inschrijvingsgeld niet betalen, of de afrekening van het 

voorbije seizoen, of de spelerslijst niet overmaken aan FROS → sanctie: uitsluiting 

uit competitie en dit na 2 niet beantwoorde rappels.  

 

  

11.SCHORSING  

  

GEEL: schorsing na 3de, 5de, 6de, 7de, 8ste kaart. Na de 9de volgt schorsing tot 

einde seizoen. ROOD: onmiddellijk – duur wordt bepaald door strafcommissie 

Ploegverantwoordelijke wordt ingelicht  

  

 

 

12.INSCHRIJVINGSGELD  

  

Seizoen 2021-2022 – inbegrepen heen & terugronde – bekerwedstrijden – kosten 

scheids - 80 € verzekering (+- 10 spelers) – waarborg 120 €, waarvan 30 € 

inschrijvingsgeld (af te houden bij eindafrekening)  

Herenploegen: 530 € 

Damesploegen: 480 €  

 

Bij het inschrijvingsgeld  van het seizoen 2021-2022 voor reeds aangesloten 

ploegen werd rekening gehouden met een langdurige niet-speelgelegenheid wegens 

corona.  

 

  

ATTESTEN SPONSORING  Gezien het RMV geen rechtstreekse band heeft met 

jullie sponsors , kunnen deze niet uitgereikt worden   

 

 

13.COMMUNICATIE  

  

Alle communicatie met de ploegen verloopt via de website van het RMV 

(www.roeselaars-minivoetbal.be ) en het contact emailadres opgegeven per ploeg  

  

Enkel de contactgegevens van de ploegen zijn ihkv privacywetgeving afgeschermd 

met een paswoord  . 

 

Zie in het bijzonder de GDPR regeling en privacyverklaring in onze site !  

Inbreuken vallen ten laste van de ploegen . 

http://www.roeselaars-minivoetbal.be/


  

 

14.SAMENWERKING DECATHLON  

  

Dit seizoen is er opnieuw een nauwe samenwerking met DECATHLON- 

overeenkomst dd 19/6/2021 . Die samenwerking staat vooral in het teken van 

FAIRPLAY.  

 

. 

  

  

 

Voor de competitie , de teams en de minivoetballers binnen het RMV biedt 

Decathlon Roeselare in het kader van de samenwerking volgende voordelen: 

 

- ”Ideale wedstrijdshirt “ –Poll via facebook  

- De nieuwe scheidsrechters krijgen elk een polo +een training om zo uniform 

alle wedstrijden  te leiden  

- Decathlon Roeselare organiseert een wedstrijd waarbij alle kastickets ( boven 

50 euro) van klanten van het RMV in een pot gestopt worden en waar 1 

winnaar uitgekozen wordt . De winnaar ontvangt 1 grote sporttas. 

- Er worden op de jaarlijkse verplichte algemene vergadering 3x2 duotickets 

voor een thuiswedstrijd van KVO weggeschonken.Dit ihk met de 

samenwerking tussen Decathlon, Kipsta en KV Oostende . 

 

 

RMV engageert zich : 

 

-om een supercup wedstrijd te organiseren op het veldje van Decathlon Roeselare , 

naar aanleiding van de jaarlijkse verplichte algemene vergadering . 

 

-om in het kader van de fairplay een gratis Kipsta uitrusting ter beschikking te 

stellen aan de meest sportieve ploeg van het RMV op het einde van het seizoen . 

Dit betekent zowel een gratis Kipsta uitrusting voor de damesreeks als voor de 

herenreeksen . 

 

 

 

 

 



 

.  

 

15 AANPASSINGEN REGLEMENT 

 

 Aanpassingen worden telkens gepubliceerd in de website van het RMV 

 Nieuwe reglementen  vanaf het seizoen 2021-2022 

 

- aanpassing met aanvulling van artikel 8 van de Sportreglementen “elke algemene 

vergadering is verplichtend bij te wonen” 

-  aanpassing met aanvulling van artikel 158 van het Sportreglement  “ de 

scheidsrechters van het RMV zijn verplicht om de Decathlon kledij te dragen op 

elke wedstrijd , om zo uniform alle wedstrijden te leiden “ 

 

- Artikel 1 en 15 van de Spelreglementen worden aangepast aan de officiële 

afmetingen overeenkomstig de ISB  normen  

 

16.BESTUUR  

 

Geert Messiaen – voorzitter / website 

Roby Devlies – verantwoordelijke uitslagen / klassementen / beker / kalenders 

Alexander Hanssens – secretaris, verantwoordelijke scheidsrechters en 

vertegenwoordiger Roeselaarse sportraad  

 

 

                                     17 Koninklijk  

                                     ------------------  

 

RMV startte de competitie in 1971-1972. 

Een aanvraag voor een Koninklijke titel zal in de loop van het seizoen ingediend 

worden – 50 jaar  

  

             

  

RESPECTEER: TEGENSTREVER * SCHEIDS * INFRASTRUCTUUR  

  

 FAIRPLAY  §  RESPECT Zijn de sleutelwoorden voor het seizoen 2021-2022 

 

 

 


