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Raad van Bestuur      
Vergadering van 22 augustus 2016 

1. Aanwezigen: 
 

Frans Van Breda, Jeff Bruynseels, Willy Neefs , Nand Brems, Bart Timmermans, Therese Meisters, Marc 

Van Craen, Karel Vanwesenbeeck, Jos De Ryck, Jan Govaerts,  Luis Asselberghs, Walter Nees, Julien De 

Keninck. 

 Verontschuldigingen: 

Stanny Meskens, Robert Devos, Herman Geert,  Hilde Clessens, Frank Van Brabant. 

2. Het verslag van vorige vergadering is te vinden op onze site.  

3. Briefwisseling: 

 Mailbericht van het gewest Antwerpen, Noorderkempen, vrouwenvoetbal, VFV. 

4. Bespreking: 

 Vriendschappelijke wedstrijden komen rechtstreeks in het archief. Dit probleem zal terug 

besproken worden in Brussel. De goedgekeurde wedstrijden zijn alleen nog zichtbaar bij de 

aanduidingen, wat moeilijk werken is. De in het verleden goedwerkende berichtgeving is 

afgeschaft omdat er clubs beboet zijn die wedstrijden gespeeld hebben die niet door de 

tegenpartij goedgekeurd waren. Wij stellen voor om een mogelijkheid tot goedkeuring toch 

terug in te voeren. Laat het in ieder geval een open mogelijkheid zijn moest een club toch 

geen goedkeuring aangevinkt hebben.  

 Er komen geen berichten meer bij nieuwe elektronische aansluitingen. Dit zal in de toekomst 

terug aangepast worden. ( is in het weekend van 27 augustus opgelost) 

 Algemene problemen kunnen via de helpdesk van E-Kickoff geraadpleegd worden. De link 

staat op onze site. 

 Marc vraagt dat het verslag van het vrouwengewest voortaan ook naar hem toegezonden 

wordt. 

 Op dinsdag 4 oktober om 10:30 uur zal een Bijzondere Algemene Vergadering VFV doorgaan. 

http://www.voetbalantwerpenvfv.be/lava/


Er zijn verschillende personen die niet kunnen aanwezig zijn, vandaar dat de vraag naar 

kandidaten terug gesteld is. Zullen afgevaardigd worden: Bart Timmermans, Ferdinand Brems, 

Walter Troonbeeckx, Luis Asselberghs en Frank Van Brabant. Walter Nees zal het 

vrouwenvoetbal vertegenwoordigen. Bart zal als delegatieleider optreden. 

 De scheidsrechtersvriendenkringen:  er moet nog een nieuw bestuur gekozen worden. 

 LAVA vrijkaarten: op de gewest vergadering zou moeten gevraagd worden om de kaarten ook 

in hogere afdelingen toe te laten. Het is een gentlements agreement dat dit gebeurt. 

 

5. Financiële toestand: 

 Jos is bezig met de boekhouding, Jeff bezorgt hem deze week de ontbrekende documenten. 

 Nand gaat Jos Weyts naar namen van de sponsors van de Algemene Vergadering vragen. Hij zal 

hen een factuur bezorgen. 

6. Boekhouding, verzekeringen en uitbatingsovereenkomst: 

 Uitbatingsovereenkomst: de juridische dienst van de KBVB bestudeert een mogelijke 

overeenkomst ihv Jos. 

7. LAVA CUP Finals: 

 We zullen deze organisatie een volgende keer bespreken. 

8. Footfestival: De voorzitter is nog altijd ontgoocheld dat deze organisatie niet doorgegaan is, door een 

tekort aan inschrijvingen. Hij stelt zich de vraag waarom er geen interesse was. 

9. Werking van de gewesten:   

 Bureau arbitrage: er is een facebook- pagina aangemaakt. Wilfried Rombouts zal de publicaties op 

zich nemen. Er zal een succesvolle recruteringsperiode moeten komen, want er zijn teveel 

ontslagen binnengekomen. Een mailing ter promotie zal naar de clubs verzonden worden.  

 Jan zal o.a. in het gewest Geel/Mol de 94 reglementswijzigingen gaan voorstellen. De 

aangemaakte filmpjes zullen einde september beschikbaar zijn voor publicatie.  

 Er is een probleem met de aanduidingen voor vriendschappelijke wedstrijden. Vanaf U15 kan er 

geen gelegenheidsscheidsrechter meer aangeduid worden. Dit vindt zijn oorsprong in problemen 

tijdens een wedstrijd waar een gelegenheidsscheidsrechter niet de juiste kwalificaties had om 

deze wedstrijd te leiden.  Maar het effect dat nu gecreëerd is, gaat te ver. Een ander probleem is 

dat wat het secretariaat op het scherm ziet, anders is dan wat de clubs zien. Een mogelijkheid is 

dat de huidige regeling enkel voor eerste en nationaal spelende jeugdploegen geldt. Voor de 

jeugdploegen zou naar het vroegere systeem moeten overgegaan worden.( zou begin september 

opgelost zijn) 

 Studiecommissie:  Volgende studiecommissie gaat door op 9 september., Walter Troonbeeckx zal 

Noorderkempen vertegenwoordigen, Stan Elst is zijn vervanger. 

10. Banket: Als het banket van LAVA  doorgaat zal het in het gewest Lier/ Herentals plaatsvinden. 

11. Provinciaal comité:  



 Het tucht- comité vergadert op donderdag. 

  Het bondsparket is ook al samen geweest.  

 Er is een rechtzetting gebeurd voor de reeksen met 17 ploegen.  

 De coca-cola -cup gaat door voor de gewesten Lier/Herentals, Geel/Mol en Turnhout op 29 april.  

 Marc is op een vergadering in Brussel geweest i.v.m. de B-ploegen problematiek.  

 Er wacht het organisatiecomité nog veel werk om de terrein -keuringen af te werken. 

12. LAVA kaarten:  

 De kaarten zijn verdeeld, er zijn nog enkele aanvragen die moeten behandeld worden.  

13. Wat met LAVA? We moeten nadenken over waar we met onze organisatie willen naartoe gaan. Iedere 

aanwezige zou het gevoel moeten hebben dat hij/zij iets te zeggen heeft. Vergaderen om te vergaderen 

moet vermeden worden. Zo zou er discussiestof vanuit de basis naar de vergadering moeten 

doorstromen en omgekeerd. 

 De inloopperiode heeft lang geduurd. 

 Gaan we naar een structuur zoals het huidige PC georganiseerd is? 

 Financiën mag in een kleinere groep besproken worden. 

 LAVA organisaties best in kleinere werkgroepen. 

 Een dagelijks bestuur is een mogelijkheid. 

 De informatie die hier besproken wordt, moet naar de gewesten doorvloeien. 

 De RvB moet een toegevoegde waarde geven aan de gewesten. 

 Is het een mogelijkheid voor een LAVA beker de Turnhoutse ploegen op te nemen in andere 

gewesten? 

14. Op 30 augustus geeft Hilde de kans aan de gewestelijke clubs om een speciaal voor hen voorziene 

vergadering bij te wonen.  

15. Karel gaat de statuten nalezen en eventueel aanpassen. Hogere heeft ook een Liga opgericht: VACHA 

(Vlaamse Amateurclubs van Hogere Afdelingen) 

16. Volgende vergadering op 26 september om 19:30 uur voor de RvB. 

 

Verslag:  Nand Brems 

 


