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Raad van Bestuur      
Vergadering van 25 januari 2016 

De voorzitter wenst iedereen het beste en natuurlijk een goede gezondheid voor het nieuwe jaar.  

1. Aanwezigen: 
 

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

De Keninck, Karel Vanwesenbeeck, Robert Devos,  Walter Nees, Willy Neefs , Nand Brems, Bart 

Timmermans, Therese Meisters. 

 Verontschuldigingen: 

Peter Croes , Hilde Clessens, Marc Van Craen,  Jan Govaerts, Jimmy Rubbens. 

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

3. Briefwisseling: 

 Brief van het damesgewest: Bij het damesgewest  is er dringend nood aan extra bestuursleden die 

op de hoogte zijn van het vrouwenvoetbal. Walter is bezig met enkele hervormingen het zou fijn 

zijn dat hij zijn ideeën met anderen zou kunnen bespreken. Via de gewesten is de brief verdeeld, 

hij staat ook op de site. Als de gewesten het nu nog op hun agenda plaatsen kan er misschien iets 

loskomen. Alleszins wordt aan de gewesten gevraagd om zeker iemand aan te duiden om deze 

werkgroep te versterken. Er is voorgesteld dat de clubs op de KBVB - site hun vrouwen-

verantwoordelijke zouden opnemen. Nu staan er bij de meesten al bestuursleden en de jeugd -

coördinatoren op. 

 Bevragingen door ALV ( Amateurliga Vlaanderen): De rondgestuurde enquête is in onze ogen niet 

voldoende uitgewerkt. Ze is zelfs zo opgesteld dat we denken dat de clubs niet zullen reageren. 

Op eventuele latere vragen om iets te ondernemen, zullen we pas na een bespreking in de RvB- 

LAVA actie ondernemen. 

4. Financiële toestand: 

 De secretaris zal de facturen schrijven. Op het factuur moet komen: “Bijzondere 

vrijstellingsregeling kleine ondernemingen”. 

 Jeff heeft de financiële toestand overlopen. 

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


 Van het gewest Turnhout moeten de lidgelden nog overgedragen worden. 

 Het geld van de vriendenkringen zal ook op een Argenta -rekening geplaatst worden. 

 Er zijn 2 MACRO- kaarten beschikbaar voor de kantineaankoop ( in handen van Peter en Carine). 

5. Boekhouding, verzekeringen en uitbatingsovereenkomst: 

 Boekhouding: de licentie is in orde. 

 Verzekering: de attesten zijn ontvangen. 

6. Olympische Dag en/of Memorial Jos Present 

 De grote leidraad is: we mogen niets inrichten dat tegen het Vlaams decreet indruist. 

 Op  Pinkstermaandag (16 mei – vroeger de Memorial Jos Present) zal een grass- root- day -tornooi 

doorgaan, in handen van Hilde met haar collega’s. We stellen voor om een nieuwe naam voor 

deze evenementen -dag  te kiezen. 

 Deze dag 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. 

 De Olympische dag (21 mei), ook hiervoor zullen we met een nieuwe naam  komen, zal 

voorbehouden worden voor clubploegen, die ( volgens Hilde) in een aangepast format van 5 – 5 

en 8 – 8 zullen moeten spelen. De LAVA- gewesten die nu een beker organiseren, zullen ploegen 

kunnen afvaardigen.  

 Op deze 2 organisaties mag er geen toegangsgeld ontvangen worden. 

7. Werking van de gewesten:  

 De meeste gewesten hebben vergaderd, of zullen het begin februari doen. 

 Volgens het reglement van de KBVB mogen er geen nevencompetities georganiseerd worden. 

Daarom moet in elk reglement van de gewestelijke bekers opgenomen worden dat men enkel kan 

deelnemen met ploegen die ook in de  officiële competitie van het VFV ingeschreven zijn. 

  Het gewest Antwerpen moet nog een persoon voor de Algemene Vergadering toewijzen ( tvv 

Luis). 

 De opkomst voor Antwerpen kan beter, maar het is moeilijk. 

 Het verslag van Rupel/Klein Brabant is toegekomen: De LAVA- beker- organisatie is lopende. 

 Lier Herentals: de LAVA- beker- organisatie is lopende. 

 Walter had graag interprovinciaal voetbal gezien voor de vrouwen. 

 Turnhout: Een LAVA beker opstarten zal niet gebeuren.  Frans heeft voor dit jaar een alternatief 

voorstel door gewoon aan de clubs van zijn gewest te vragen wie op de Olympische Dag wil 

spelen. 

 Het gewest Mechelen komt maandag bijeen. Mogelijk is er dit jaar geen sportieve organisatie 

meer. Bart zal het bespreken. 



 Geel/Mol: de januarivergadering stond in het teken van het afscheid van Leo Van Rompaey. Leo 

heeft besloten om na jaren voetbaldienst, te stoppen als bestuurslid van zowel zijn club Ezaart als 

voorzitter van het gewest. 

 Zuiderkempen: is zeker dat ze  als zelfstandig gewest verder kunnen werken. Hun ploegen zullen 

niet ingeschakeld worden in de organisatie van Geel/Mol. 

 Noorderkempen: mogelijk is er dit jaar geen sportieve organisatie meer.  

 Wat betreft de LAVA -vrijkaarten: dit zal op een volgende RvB besproken worden. “Het is 

vanzelfsprekend dat nu er geen gewestelijke prospectie meer is, er ook geen LAVA- kaarten meer 

kunnen voorzien worden voor deze groep afzonderlijk. Vrijkaarten worden enkel via het 

gewestbestuur beschikbaar gesteld.” 

8. Statuten: Volgende Algemene vergadering zullen de statuten moeten aangepast worden. Karel gaat dat 

ter harte nemen.  

9. VFV: Er zal vanaf volgend jaar nog enkel één federatie per sporttak gesubsidieerd worden.  

10. ALV: Walter Nees zal als derde persoon van de provincie de vergaderingen van ALV bijwonen. Marc en 

Walter zijn de 1ste en de 2de vertegenwoordigers , Nand is hun vervanger. 

11. De scheidsrechters is gevraagd om op de tornooidagen van mei, aanwezig te zijn. 

12. Er starten nu 2 scheidsrechters –cursussen  (deze in Tongerlo is ondertussen geannuleerd). 

13. Website: 

Nand zal vragen wanneer de programmeur een GO geeft, zodat we zelf aanpassingen kunnen 

doorvoeren. 

14. Jimmy is afwezig. Vandaar dat we geen antwoord hebben op de gestelde vraag van Frans: vroeger ten 

tijde van VACLA was er steeds een afvaardiging van de RvB  op de SVPA- vergaderingen aanwezig. 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 scheidsrechters- kringen leeft. 

15. Inkomprijzen: vorig seizoen hebben we het volgende voorstel aangenomen.  Wat stellen we voor volgend 

seizoen voor? 

Te bespreken volgende vergadering: 

 1ste provinciale: 35 vrijkaarten, inkom 1ste ploeg: 7, 8 of? euro. Jeugd, reserven en dames: 2,5 euro. 

 2de provinciale: 25 vrijkaarten, inkom 1ste ploeg: 6 euro.  Jeugd, reserven en dames: 2,5 euro. 

 3de provinciale: 25 vrijkaarten, inkom 1ste ploeg: 5 euro. Jeugd, reserven en dames: 2,5 euro. 

 4de provinciale: 25 vrijkaarten, inkom 1ste ploeg: 5 euro.  Jeugd, reserven en dames: 2,5 euro. 

 

16. Volgende vergadering op 23 februari  om  

 19:00 uur voor de werkgroep (16 en 21 mei). 



 20:30 uur RvB LAVA 

 

Verslag:  Nand Brems 

 


