
 

 

   

      Vlaamse Zaalvoetbalbond VZVB 

INFOBROCHURE  

  

Erkende recreatieve sportfederatie  

  



 

Inleiding 

De Vlaamse Zaalvoetbalbond is een door de Vlaamse Gemeenschap en Sport Vlaanderen 
erkende recreatieve sportfederatie. Samen met onze Waalse partner, de Lique Francophone 
de Football en Salle, vormen wij de Belgische Zaalvoetbalbond, die instaat voor de 
organisatie van de nationale competitie. 
  
In totaal verdedigen wij als federatie de belangen van ongeveer 215 aangesloten clubs en 
een 900 in competitie uitkomende ploegen, dit goed voor zo’n 12.600 enthousiaste 
zaalvoetballers verspreid over de 5 Vlaamse Provincies. 
Wij bieden onze clubs een (recreatieve) competitie aan op verschillende niveaus, dit 
bestaande op een lokaal niveau,  een provinciaal niveau, een Vlaams niveau tot een 
nationaal niveau, starten doe je op provinciaal niveau. Er is een aanbod voor dames, heren 
en jeugd binnen de federatie, kortom voor ieders wat wils. 
Daarnaast doen we als federatie uiteraard meer,  zo bieden we onder andere bijscholingen 
aan op administratief en sporttechnisch gebied; doen we aan talentontwikkeling voor 
beloftevolle spelers; ondersteunen we trainersopleidingen; bieden we een verzekering aan; 
voeren we promotie voor het zaalvoetbal in Vlaanderen; ... 
  
Met deze bundel willen we je al een eerste nuttige bron van informatie aanbieden over het 
hoe en wat betreffende de oprichting van een nieuwe zaalvoetbalclub.  Welke stappen dien 
je te nemen, welke formaliteiten dien je te treffen, … Je kan alvast de eerste antwoorden op 
vinden in deze brochure.  
  
Hopelijk kunnen we je hiermee al overtuigen om toe te treden tot de grootste 
zaalvoetbalfamilie van Vlaanderen en mogen we je binnenkort als een van onze nieuwe 
leden begroeten. Ongetwijfeld zullen er na het lezen van deze brochure nog een aantal 
vragen onbeantwoord blijven.  Om op al deze vragen een antwoord te krijgen, verwijs ik je 
graag door naar onze provinciale secretariaten.  De provinciale secretaris zal je graag te 
woord staan en al uw resterende vragen beantwoorden en u helpen in de verdere oprichting 
van uw club. 
  

 

Provincie Antwerpen 

Lief Belmans  

03/286.07.23 

Lief.belmans@vlaamsezaalvoetbalbond.com 

  

Provincie Vlaams-Brabant 

Etienne Willemans 

016/60.69.19 

Vzvb.brabant@skynet.be 

  

Provincie Limburg 

Patrick Bornain 

0493/65.48.20 

Patrickbor57@hotmail.com 

  

Provincie Oost-Vlaanderen 

Anneleen Huyghe 

0472/27.36.09 

Anneleen.huyghe@outlook.com 

  

Provincie West-Vlaanderen 

Eric Icket 

050/82.54.45 

Eric.icket@vlaamsezaalvoetbalbond.com 

  

Algemeen secretariaat 

Gert Huyghe 

0474/05.39.74 

Gert.huyghe1@gmail.com 

  

 



 

Waarom aansluiten bij de Vlaamse Zaalvoetbalbond? 
 

Bij de Vlaamse Zaalvoetbalbond heeft u tal van (doorgroei)mogelijkheden.  Van zuiver 
recreatieve clubs tot clubs met Vlaamse en nationale ambities, clubs die aan jeugdwerking 
wensen te doen of met een damesploeg wensen te starten, alles is mogelijk.  Uw provinciaal 
secretaris zal u zo goed mogelijk begeleiden in het maken van de juiste keuze voor uw club.  
Nieuwe clubs starten steeds in de laagste provinciale reeks.  Op aanvraag van de club kan 
het PC ook goedkeuring geven om te starten in een regionale reeks (liga). 
  

Wanneer moet u zich inschrijven? 
 

Clubs die willen uitkomen in één van de provinciale competities dienen hun club en ploegen 
voor 1 juni  in te schrijven voor het nieuwe seizoen.  Tegen 1 juni dient ook het voorschot 
(400€ voor een eerste ploeg en 300€ per bijkomende ploeg) en de waarborg (62,50€) gestort 
te zijn op het rekeningnummer van uw provinciale afdeling.    
  

Sportzaal 
 

Wanneer u wil aantreden in 1 of verschillende van onze competities is de club 
verantwoordelijk om een sporthal te reserveren waar om de veertien dagen gezaalvoetbald 
kan worden.  In deze sporthal en op de aangegeven data zullen de thuiswedstrijden gepland 
worden.  De club mag de locatie van deze zaal zelf bepalen (let op : deze dient zich in de 
provincie te bevinden waar u zich aansluit).  Uitzonderingen zijn mogelijk na goedkeuring 
door het PC van de betrokken provincie.   
  

Verzekering 
 

Een geldig aangesloten speler is automatisch verzekerd voor alle officiële wedstrijden 
georganiseerd door de VZVB/BZVB en de aangesloten liga’s. Ook bij deelname aan erkende 
tornooien van erkende VZVB-clubs mag een VZVB-lid op beide oren slapen : zijn 
federatieverzekering dekt alle lichamelijke schade.  De VZVB is een van de weinige federaties 
waar ook het hartfalen verzekerd is. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kosten 
 

Bij oprichting 
U betaalt een voorschot van 400 € en een eenmalige waarborg van 62,50€ (in de provincie 
Antwerpen bedraagt de waarborg 125€) 
Bij opheffing van de club wordt de waarborg terug aan de club overgemaakt indien ze geen 
schulden meer heeft bij de federatie en indien voor 31/12 van het nieuwe seizoen, volgend 
op de opheffing, hierom schriftelijk wordt verzocht. 
  

Jaarlijkse kosten 
Alle clubs aangesloten bij de VZVB betalen jaarlijks:  
 

  
* Opmerkingen bij de licenties: 
 in deze bedragen is telkens de verzekeringspremie inbegrepen 
 Elk PC beslist jaarlijks tot het heffen van een provinciale toeslag op de licenties. 

 
Andere kleine kosten: 
  

Wedstrijdboek € 6,00 

Organiek Reglement € 4,50 

Spelreglement € 3,50 

Mapje voor OR en Spelreglement € 4,50 

Licentieformulieren om spelers aan te sluiten (per 10) € 4,00 

Abonnement provinciaal tijdschrift (varieert per provincie 

 
Voor een exacte kostenberekening verwijs ik u graag door naar uw provinciaal secretariaat 
(zie p. 2) 

Administratiekosten VZVB (lidgeld) € 45,00 

Competitierecht per ploeg die deelneemt € 25,00 

Licenties: *   

 Actief lid € 13,50 per licentie 

 Niet actief lid € 11,00 per licentie 

 Dames € 13,50 per licentie 

 Jeugdspeler (<18 jaar) € 7,00 per licentie 

 Scheidsrechter € 7,75 per scheidsrechter 

  

Zaalhuur Zaal is vrij te kiezen  

Scheidsrechterskosten € 16,00 per thuiswedstrijd 

Verplaatsingsonkosten scheidsrechters Afhankelijk van aantal wedstrijden  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stappenplan 
  

1. Stel een team samen  
  

2. Kies een geschikte clubnaam 
 De naam van de gemeente dient in de naam voor te 

komen 
 De naam bestaat afgekort uit maximaal 14 tekens (spaties 

inbegrepen) 
 De naam mag niet reeds in gebruik zijn door een andere 

aangesloten club 
 Valt buiten dit verbod: zvc …, sporting …, racing … en 

dergelijke algemene benamingen voor zover  
binnen dezelfde gemeente geen andere ploeg 
deze benaming reeds draagt 

  

3. Contacteer je provinciaal secretariaat voor de inschrijving-  
formulieren 
  

4. Zoek een geschikte sporthal 
 Tracht minstens 2-wekelijks over de zaal te beschikken in 

de periode september tot en met mei 
  

5. Kies onder je leden een voorzitter, penningmeester en  een 
secretaris (deze secretaris is teven de gerechtigd correspondent 
van de club) 
  

6. Stuur de inschrijvingsformulieren volledig en ondertekend 
terug naar je provinciaal secretariaat. 

 Limiet voor inschrijvingen is  1 juni van het nieuwe  
seizoen 

  

7. Bezorg de federatie de opgestelde clubstatuten 
 De VZVB beschikt hiervoor over modelstatuten die 

gebruikt kunnen worden, je provinciaal  secretaris zal 
je deze bezorgen. 

 De voorzitter en secretaris dienen de clubstaturen te 
ondertekenen. 

  

8. Stort de waarborg en het voorschot op de rekening van je 
provinciale afdeling 

 Limiet voor storting is  1 juni van het nieuwe seizoen. 
  

9. Breng je licentie-aanvragen in orde voor de aanvang van de 
competitie 
 Sluit de 3 bestuursleden aan 
 Sluit minimum 8 actieve spelers aan om de competitie aan 

te vatten 
 Extra spelers aansluiten kan gedurende het gehele seizoen 

tot en met 31 maart van het seizoen. 


