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Raad van Bestuur      
Vergadering van 8 december 2015. 

1. Aanwezigen: 
 

Denis Van Loo, Frans Van Breda, Frank Van Brabant, Herman Geerts, Jeff Bruynseels, Jos De Ryck, Julien 

De Keninck, Karel Vanwesenbeeck, Marc Van Craen, Robert Devos,  Walter Nees, Willy Neefs , Nand 

Brems, Bart Timmermans, Jan Govaerts, Jimmy Rubbens. 

 Verontschuldigingen: 

Peter Croes , Hilde Clessens, Therese Meisters 

2. Er zijn geen opmerkingen op het verslag van vorige vergadering. Het is te vinden op onze site. 

3. Financiële toestand: 

 Jeff heeft de financiële toestand overlopen. 

 Omdat het moeilijk is om het aantal vriendschappelijke wedstrijden van de gewesten door te 

rekenen ( het is mogelijk dat er een verschil is tussen de eerste aanvragen, na annuleringen en 

forfaits) gaan we aan de gewesten vragen om iedere maand het aantal effectief gespeelde 

wedstrijden en het aantal aangevraagde wedstrijden door te geven.  Hetzelfde zal gevraagd 

worden aan het provinciaal secretariaat. Indien het voor hen mogelijk is om de wedstrijden op te 

splitsen naar de verschillende gewesten, zal Jeff het gemakkelijker hebben om het te betalen 

bedrag te controleren. Bart en Luis gaan het navragen. 

4. Boekhouding, verzekeringen en uitbatingsovereenkomst: 

 Het BTW nummer is goedgekeurd, het is BE 0413.315.119 

 BA uitbating en dekking vrijwilligers worden via ARENA afgesloten. Er wordt navraag gedaan naar 

brandverzekering en polis bestuurdersaansprakelijkheid. 

 Jos zorgt voor een dag - en ontvangstenboek. 

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


 Er moet ook bijgehouden worden waar de dranken naartoe gaan, er zijn immers gratis dranken en 

dranken die goedkoop kunnen genuttigd worden ( zoals op vergaderingen). 

5. Olympische Dag en/of Memorial Jos Present 

 De voorbereidende prospectievergaderingen met de kernen uit de gewesten is niet positief 

verlopen. Niet iedereen wil zich aanpassen aan de gewijzigde situatie dat er niet meer mag 

geprospecteerd worden. 

 We mogen niets inrichten dat tegen het Vlaams decreet indruist. 

 De dag die de provincie nog kan inrichten, is voorzien voor kinderen die zich zelf aanbieden. Via 

het VFV zullen de GC’s en jeugd-coördinatoren ingelicht worden. Ook niet-aangesloten kinderen 

zullen welkom zijn. 

 Vermits we nog in het ongewisse zijn over het aantal deelnemers op de grass-root-days, 

behouden we maandag 16 mei.  Is er toch voldoende interesse dan kunnen we ook zaterdag 21 

mei voorzien als extra dag. Omdat het een grondige verandering is, wordt er ook best naar een 

andere naam dan “Olympische dag” gezocht. 

 Er zijn nu enkele gewesten die een LAVA-beker inrichten, ook Geel/Mol en Zuiderkempen gaan dit 

doen. Mogelijk zal ook Turnhout de stap zetten. Nand bezorgt Frans de organisatienota van zijn 

gewest. Wat Noorderkempen en Mechelen gaan doen, zal nog nagevraagd worden. 

 Indien het lukt om in de meeste gewesten iets dergelijks uit te bouwen, is het mogelijk om 

volgend seizoen een dag te voorzien waarop de beste ploegen zich onderling met elkaar kunnen 

meten. 

6. Werking van de gewesten: dit bespreken we volgende keer. 

7. Website: 

Op 25 november hebben Nand, Peter en Bart uitleg ontvangen van Matthias, de website-designer. 

Op 14 december is het de beurt aan Hilde, Juri, Jimmy en Julien. 

Na deze avonden zal ieder voor zijn identiteit in staat zijn om de site te updaten en de overbodige files te 

verwijderen. 

8. Enkele opmerkingen via Marc: 

 In een mailtje dat toegekomen is, wordt opgemerkt dat een bepaalde club haar eerder uitgegeven 

jetons niet meer aanvaard. Dat is natuurlijk ontoelaatbaar.  In ruil voor geld zijn jetons verkocht, 

het enige betaalmiddel in die club. Daar later op terugkomen is zeker deontologisch 

ontoelaatbaar, wat ook de reden is van die club. Wij vragen via de gewesten dat de clubs eerlijk 

zijn tegenover hun klanten. 

 Op de vraag of hoofddoeken bij de vrouwen toegelaten zijn in ons voetbal, is positief geantwoord. 

9. Frans merkt op dat vroeger ten tijde van VACLA er steeds een afvaardiging van de RvB  op de SVPA- 

vergaderingen aanwezig was. Aan Jimmy is gevraagd wat zijn mening is. Volgende vergadering zullen we 

het terug agenderen.  

Door aanwezig te zijn , kunnen we beter aanvoelen wat in de scheidsrechterskringen leeft. 



10. Volgende vergadering op 25 januari om 19:30 uur 

 

 

Verslag:  Nand Brems 

 


