
 

Geachte bestuursverantwoordelijken , 

Hierbij wat meer info voor het nieuwe seizoen 2017-2018 in het MTSA ,zoals jullie ondertussen al wel weten 

zullen we vanaf het nieuwe seizoen niet meer samenwerken met KBLVB nu Voetbal Vlaanderen genoemd . 

Het MTSA is al met de voorbereidingen bezig vanaf begin Maart 2017 , bij deze kunnen we nu al zeggen dat de 

belangrijkste dingen al geregeld zijn en dat we met een gerust en sportief gevoel kunnen aanvangen naar het 

nieuwe  seizoen . 

• Inschrijving en inlichtingenbundel  MTSA  

Alle clubs zullen in het weekend van 15 en 22 April 2017 hun inschrijving en inlichtingenbundel persoonlijk 

ontvangen van iemand van het hoofdbestuur van het MTSA. Deze bundel zit in een bruine enveloppe die reeds 

geadresseerd en gefrankeerd is , zodra alle documenten zijn ingevuld ( GOED LEESBAAR EN IN HOOFDLETTERS 

) gelieve deze dan in dezelfde bruine enveloppe te steken en deze dan op de post te doen . 

De bundel bevat een reeks documenten zoals ; 

• 2 documenten bestuursverantwoordelijkheid ( Voorzitter, Secretaris en penningmeester) 

• Inlichtingenblad van de club  

• Kwalificatielijst met alle leden aangesloten tot 7 Februari 2017 

• Kwalificatie verbeterlijst . Gelieve de info van jullie leden na te kijken en verbeteren waar nodig is , 

leden die niet meer aangesloten moeten worden mag je gewoon doorstrepen . Leden die nog niet op 

de lijst staan van seizoen 2016-2017 mag je aanvullen. Alle nieuwe leden moeten ingeschreven 

worden met een aansluitingsformulier , jullie krijgen bij de bundel ook al een 8 tal 

aansluitingsformulieren . Later zal het document op de site staan en kan je het daar afdrukken . 

• Document voor bijkomende informatie  

ALLE DOCUMENTEN MOETEN BINNEN ZIJN VOOR 2 JULI 2017 , GELIEVE DEZE DATUM TE RESPECTEREN ! ! 

! ! 

 

• Nieuwe stamnummers voor clubs en leden 

Op de documenten zullen jullie zien dat iedere club een nieuw stamnummer heeft beginnende met  1/OO1 

e z….. de oude sta u ers zulle  iet eer ge ruikt orde  .Va  zodra alle do u e te  i e  zij  zulle  
alle leden ook een nieuw stamnummer krijgen. 

• Transferperiode 

De transferperiode gaat in vanaf de laatste speeldag tot en met 30 Juni 2017, dus tijd genoeg om te veranderen 

van club indien nodig . 

• Codes voor nota  

Het op ake  a  de ota’s zal hetzelfde lij e  juist dat er ee  paar codes zullen opstaan zoals; 

• GK 01  Gele kaart 



• RK 01 → Rode kaart  

• FO 01  Forfait 

• BN 01  Blaam nota 

• BN 02 → 2
de

 blaam nota 

• BN 03  3
de

 blaam nota 

• BL 01 → Gewone blaam  

• E z ……… 

Deze codes zullen ook opgenomen worden in ons reglement ! !  

 

 

• Nieuwe lidkaarten MTSA  

De lidkaarten zullen vanaf nu ook geleverd worden door het MTSA , we hebben een kaartprinter aangekocht en 

het model is klaar . Hierbij een voorbeeld . 

                      Voorkant                                                                                                              Achterkant  

                                                

 

 

6 – Verslagen MTSA  

Volgende week of de week daarna zullen jullie nog de verslagen ontvangen van de Raad en van het 

Hoofdbestuur , deze waren nog niet opgemaakt door de voorbereiding van het nieuwe seizoen . 

7  - Documenten en info verzekering  

De documenten en info  voor de verzekering zullen ook worden doorgestuurd naar de clubs . 

 

Als er vragen zijn mag je mij steeds contacteren . 



Met vriendelijke groeten, 

Verbeiren Peter 

 

 

 

 

 

 

 

 


