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Verslag van de vergadering van 18 januari 2016 

 

 

Aanwezig: Alberta, VC Moldavo, Zwaluwen Olmen, KSAV ST Dimpna, KFC De Kempen, 

KFC Beekhoek, KSK Retie, VV Berg en dal, KFC Exc Vorst, FC Punt Larum, KFC Ezaart 

Sport, Rauw, Kasterlee, KFC Zammel 

Verontschuldigd: Branddonk, Rik Husson 

 

Onze voorzitter Fred Van Laer opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

Hij bedankt Ezaart Sport dat ze hun kantine ter beschikking stellen. 

 

Jos Weyts doet de mededeling van het PC 

 

27 aug. en 28 aug begin voor de eerste elftallen 

3 sept. en 4 sept. begin voor jeugd 

 

11 juni algemene vergadering Aldhem 

 

Forfait moet worden doorgegeven voor vrijdag 5 uur nadien zijn de kantoren gesloten. 

Forfait moet worden doorgegeven door het secretariaat en niet door de tegenstrever. 

 

De scheidsrechter kan zelf de trainer en de afgevaardigde achter de omheining zetten. 

 

Men moet in eerste provinciale nog steeds twee -21 jarige op het scheidsrechtersbal in vullen. 

De boete is de eerste maal 50 euro, bij de tweede overtreding 150 euro en vanaf de derde 

overtreding 500 euro. 

 

Dit seizoen zij er voor onze provincie 20 ploegen die mogen deelnemen aan de beker van 

België. 

 

Bij afgelastingen vragen we bij slechte weersomstandigheden de toestand van jullie terreinen 

door te geven, donderdag voor 16.30 uur en vrijdag voor 11.00 uur. 

 

Alle clubs hebben de brief ontvangen wijziging memodatum voor aansluiting na ontslag bij 

decreet. Deze datum veranderd van 2 mei naar 15 mei. 

Nand Brems zegt onze clubs dat wij beginnen met een beker voor U10 en U11. 

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


Vanaf volgend seizoen is het de bedoeling om deze beker in te richten voor de meeste jeugd 

categorieën. 

Hebben zich nu ingeschreven voor de beker U10 U11  

Ezaart 1 ploeg, Kasterlee 1 ploeg, Rauw 2 ploegen, Dessel Sport 1 ploeg, Punt Larem 2 

ploegen, VV Laakdal 1 ploeg, De Kempen 1 ploeg, Zammel 1 ploeg, St Dimpna 2 ploegen 

 

Gerda heeft nog twee mededelingen van de studiecommissie 

Verdeling van de ontvangsten bijvoorbeeld voor de beker van België. 

De verplaatsingskosten worden  niet meer 100% terug betaald maar slechts 90% 

Dus: Verdeling van de ontvangsten  art. 1680 

De vergoeding voor de scheidsrechter en de assistent scheidsrechters, evenals 10%van de 

verplaatsingskosten , worden voor de helft gedragen door beide clubs. 

 

Hindernissen op het speelveld art. 1209 

Alle mogelijke hindernissen, zoals draden, kabels, takken van bomen,… boven het speelveld 

zijn slechts toegelaten indien zij zich op minstens 15 meter hoogte boven het speelveld 

bevinden. 

 

Dan was er ook nog een viering, we hebben op deze vergadering afscheid genomen van Leo 

Van Rompaey onze vorige voorzitter. 

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

Ezaart als van het gewest Geel Mol. 

Jos Weyts heeft hem bedankt voor alles wat hij voor het gewest gedaan heeft. 

 

Nadien hebben we nog samen genoten van een drankje en een hapje. 

 

 

Gerda Swaelen  

Secretaris 

 


