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Aanwezig: KV Bonheiden – KVV Duffel – RB Elzestraat – SV Grasheide – KGR Katelijne – KFCM Hallaar – SK Heffen –                     
FC Heikant – VK Heindonk – Zen. Hombeek – KFC Katelijne – KRC Mechelen – KSC Mechelen – KFC Muizen – SK Peulis –     
KFC Putte – SK Rap. Leest – VC Rijmenam – KSV Schriek – Sp. Tisselt – KFC Walem – KSK Wavria – Scheidsrechtersver.KMSV 
Verontschuldigd: Leest United 22/28 clubs 
Afwezig; BO Beerzel – FC Blaasveld – KFC  Duffel – KSK Heist –YR KV Mechelen 33 personen 
 

  

Verslag van de vergadering op 11-09-2017 te KFC Walem 
 
1. Verwelkoming door de voorzitter. 

De voorzitter dankt KFC Walem voor het ter beschikking stellen van hun kantine en heet de talrijk 
opgekomen aanwezigen van harte welkom. 

 
2. Briefwisseling 

Gewest RKB: vergadering 22-08-2017 
RKB-jeugdbeker: een 5-tal clubs uit ons gewest nemen deel 

 
3. Mededelingen Raad van Bestuur LAVA  

a) Mandaten: zie “dossier “ in bijlagen 
 

b) Uniformiteit in de vergaderingen in alle gewesten 
- Agenda 

Ons gewest heeft een voorbeeldfunctie, dus weinig of geen wijzigingen voor ons. 
Gastspreker of thema aangereikt door RvB of PC => vandaag zie punt 6) reglementswijzigingen 

- Data 
Sep – nov – jan – maa – mei  
Mei opnieuw gezamenlijk met andere gewesten, ev. met gastspreker? 
Laatste vergadering (mei) in samenwerking met gewesten Lier-Herentals en Antwerpen werd als 
positief ervaren. 
Nieuwe voorstellen qua gastspreker zijn altijd welkom. 
 

c) Integratie KVV 
In de loop v.h. seizoen meer duidelijkheid.(?) 
Momenteel zijn 3 niveaus binnen ons voetbal: profvoetbal, amateurvoetbal en recreatief voetbal. 
Mogelijkheid om over te stappen van amateur- naar recreatief voetbal en omgekeerd.  
Hoe dit praktisch zal verlopen moet nog uitgewerkt worden. 
Meer info op één van onze volgende vergaderingen. 
 

4. P.C. Mededelingen  
Verkiezingen: 
Alle zetelende leden van het provinciaal comité werden herverkozen. 
Uw secretaris dankt voor het vertrouwen van de aanwezige clubs op de A.V.. 
 

 

 

LAVA  Gewest  Mechelen  
 

Voorzitter: Jozef De Boeck  015/41 53 21 
Stuivenbergbaan 57 – 2800 Mechelen 

 

Secretaris: Bart Timmermans 0495/206 404 
Meester Van der Borghtstraat 7b – 2223 Schriek 

 
ARGENTA BE66 9730 3821 8943 
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a) Organisatiecomité  
 Terrein- en lichtkeuringen 

• Om de 3 seizoenen 
Toelichting: er is bij sommige clubs onduidelijkheid over de verschillende procedures: 

• Terreinkeuring = verplicht 
Verschijnen automatisch in Sportleven. 
Een lid v.h. Provinciaal Organisatiecomité neemt contact op met de club om een afspraak te 
maken. 
Nieuwe terreinen moeten wel aangevraagd worden door de club. Hiervoor dient de club ook een 
plan van het terrein te bezorgen aan het secretariaat, liefst bij de aanvraag v.d. keuring. 

• Lichtkeuring = keuze v.d. club 
Is door de club zelf aan te vragen. Een club kan beslissen om niet meer te investeren in de 
terreinverlichting en bijgevolg geen avondwedstrijden meer te spelen. 
De laatste 2 seizoenen worden de clubs uit onze provincie er attent op gemaakt dat hun 
terreinverlichting dient herkeurd te worden indien ze nog avondwedstijden wensen te spelen. 
Opmerking:  
Nieuwe verlichting => keuringen tijdig aanvragen!  
Het Provinciaal Organisatiecomité beschikt over 2 meters voor 4 keurders.  
Aangezien er op een terrein met een nieuwe verlichtingsinstallatie pas avondwedstrijden kunnen 
doorgaan na de keuring, is het belangrijk om de keuring tijdig aan te vragen, zodat de comité-
leden tijdig de keuring kunnen inplannen. 

 
 Afschaffing Coca Cola Cup editie 2018 

Na 16 jaar komt er een einde aan de Coca Cola Cup. 
Hoofdreden is dat Coca Cola geen publiciteit meer mag maken specifiek gericht op kinderen < 12 
jaar. Het event zal vervangen worden door een nieuw project: straatvoetbal. Info volgt nog. 
 

 Finale BvA: dinsdag 1 mei 2018 – Kontich 
 

 BvB  BvA 
Wanneer een club uit de provincie voor de beker van België moet spelen, wordt de wedstrijd voor 
de beker Van Antwerpen verplaatst naar de volgende donderdag. 
Op vraag van de clubs zal dit in de toekomst naar woensdag worden verplaatst, zodat de ploegen 
een dag extra rust hebben tussen de midweek-inhaalmatch en de (eventuele) volgende wedstrijd 
voor de beker van Antwerpen op zaterdagavond. 
Vroeger vormde dit geen probleem wanneer de wedstrijden BvA ook op zondag werden gespeeld. 
 

 BvA – nieuwe format / evaluatie 
- Doelstellingen: 

• Evenwichtigere wedstrijden 
Groepen 1°+2°prov. samen  3°+4° prov. samen 

• Geen tegenstanders v.d. eigen reeks in competitie 
- Evaluatie? 

• Niveau v.d. wedstrijden t.o.v. vroeger 

• Kansen ploegen 3° en 4° prov. om door te stoten naar de 1/8 finale 

• Mogelijk contra?  
o Afstanden, vooral voor 3° en 4° (niet gebruikelijk voor deze clubs) 
o Publieke belangstelling, t.g.v. grotere verplaatsingen 
o Zaterdag in augustus? 

Bij rondvraag blijkt dat de clubs uit ons gewest vooral de positieve wijzigingen genegen zijn. 
De grootste positieve wijziging is dat men nu wedstrijden krijgt met tegenstrevers van hetzelfde 
niveau. Het negatieve (vooral afstanden) neemt men er dan bij. 
Een aantal clubs (vooral van 3° en 4°) zou toch opteren om tegen clubs van dezelfde reeks te 
spelen om zo de afstanden te verkleinen. 
Een meerderheid is voor behoud van wedstrijden op zaterdagavond. 
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 Digitale reekssamenstelling + opmaak kalenders reserven + jeugd / EVALUATIE 
In slechts enkele uitzonderlijke gevallen zorgde de opmaak van de kalenders voor problemen qua 
veldbezetting, m.a.w. op bepaalde momenten meer wedstrijden dan er terreinen beschikbaar zijn. 
 
Samen uit en thuis? 
Daarentegen werd er bij meerdere clubs niet of slechts gedeeltelijk rekening gehouden om 
bepaalde ploegen samen thuis of uit te laten spelen (week 1 of week 2).  
 

 Aanvangsuur 1ste elftallen op zondag 29 oktober 
Publicatie kalender: 14:30u 
- Winteruur vanaf laatste zaterdag oktober 
- Bondsreglement: maanden nov – dec – jan  

Werd gecorrigeerd naar 15:00u 
 

b) Tuchtcomité 
Aangepaste indicatieve tabel 

CODE aangegeven in de tabel ≠ uiteindelijke schorsing 
Iedere zaak is een feitenkwestie, hoe gedetailleerder het verslag, hoe beter de procureur de 
strafmaat kan bepalen die hij/zij zal voorstellen 
 

De procedure ter zitting wordt door Willy nogmaals toegelicht, aangezien er over de werking van 
het provinciaal bondsparket toch nog geregeld vragen worden gesteld. 
Het is nog steeds het Provinciaal Tuchtcomité dat de uiteindelijke strafmaat bepaald. 
 

5. Sportleven / e-kickoff 
Zie “Dossier” in bijlagen 

    
6. Reglementscommissie 

a) Naamswijziging 
Studiecommissie werd reglementscommissie. 
 

b) Reglementswijzigingen 
Zie ook PowerPoint - presentatie  in bijlagen 

i. Afgelasten reserven en jeugd 
Opgelet: om een “forfait” te vermijden werden afgelopen seizoen enkele wedstrijden “afgelast” 
=> bij klacht v.d. bezoekende club werden voor dit misbruik reeds boetes opgelegd 

ii. G.C. mag ondertekenen in naam v.d. aangeslotene 
iii. Eindrangschikking: doelpuntensaldo ook toegepast in het amateurvoetbal 
iv. Beker van België: 20 deelnemers uit de provincie Antwerpen 
v. Scheidsrechter blijft nog 3 seizoen na overgang op conto van vorige club 

vi. Agressie op een SR: indien PC-zitting in de week volgend op de feiten = dezelfde week 
behandeling ten gronde 

vii. Indeling reeksen reserven en jeugd: gevolgde procedure 
viii. Eerste ploegen B 

Versoepeling in de competitie  verstrenging in de eindronde 
ix. Publieke verklaringen 

Niet geldig voor de profs??? (cfr. Wekelijks interviews op TV) 
x. Leeftijd van de speelsters:  

vanaf U13 mogen meisjes/vrouwen 2 jaar “lager” speler 
xi. Afwezigheid scheidsrechter:  

Initiatief bij de thuisclub 
Klacht tegen vervangende ref moet uiterlijk voor afsluiten van wedstrijdblad 

xii. Schorsing sportactiviteit: uit competitie bij 3de keer sportieve inactiviteit 
xiii. Wedstrijdbladen – papier => verzenden @prov.secr.? 

- Jeugd en reserven: alleen officiële wedstrijden 
- 1° elftallen: altijd verzenden 
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c) Reglementenboek 

Het reglement bestaat uit 4 boeken: 
Boek B: De koepelorganisatie KBVB en haar deelorganisaties (profvoetbal, ACFF, VOETBAL 
VLAANDEREN) – Basisreglement (WIT) 
Boek P: Het profvoetbal (GROEN) 
Boek A: Het amateurvoetbal ACFF (ROZE) 
Boek V: Het amateurvoetbal VOETBAL VLAANDEREN (GEEL) 

 
7. Scheidsrechters 

a) Clubbezoeken KMSV 
KMSV organiseert clubbezoeken met het oog op de rekrutering van (jonge) scheidsrechters en ook om de 
verschillende facetten van de functie van de scheidsrechter toe te lichten. 
Clubs die al werden bezocht: KFC Muizen, KFC Katelijne, KSK Wavria en SV Grasheide.  
KV Bonheiden staat op de planning. 
Interesse of meer info via email: infokmsv@gmail.com en/of op www.kmsv.be  
 

b) Start nieuwe SR-cursus op 16-09-2017 in Wommelgem 
Vorige week reeds 63 inschrijvingen 
 

c) Geen AR’s meer in 4°prov 
Beslissing BAA: 

1. Te weinig AR’s 
2. Alle wedstrijden op zelfde wijze laten verlopen 

 
8. Varia 

a) KFC Walem: aansprakelijkheid schade aan instelling door speler/aangeslotene bezoekers? 
- Schade laten vaststellen door de SR 
- Foto’s nemen van de schade 
- Zaak zal dan voorkomen op de zitting v.h. PC 

- Indien schaderegeling kan afgehandeld worden voor de zitting, kunnen de clubs dit melden aan het 
prov.secretariaat, zodat er geen onnodige verplaatsing dient gemaakt te worden om dit ter zitting te 
bevestigen. 
- De (geïdentificeerde) dader zal sowieso voor het PC moeten verschijnen 
 

b) Scheidsrechterbladen – invullen gele en rode kaarten + uitslag 
Invullen en afsluiten door de SR dient te gebeuren in het bijzijn van de 2 afgevaardigden. 
Niet er iets foutief werd ingevuld (kaart voor een foutieve speler / foutieve uitslag): uiterlijk 1ste werkdag 
volgend op de wedstrijd telefonisch en/of via email melden aan het provinciaal secretariaat 
De SR zal gecontacteerd worden door het secretariaat en indien hij bevestigd zal het nodige aangepast 
worden. Indien geen bevestiging kan de zaak nog altijd opgeroepen worden. 
“1ste werkdag” is belangrijk! Nadien is er geen verhaal meer mogelijk, met alle gevolgen van dien.  

 
c) Inlezen eID’s en kidsID’s – zie ook bericht verzonden aan de clubs via e-kickoff dd. 12-06-2017 

Lijst leden TO DO kan opgevraagd worden via de link “excel” rechts boven op e-kickoff. 
Doel: 

- Op termijn zou ieder lid toegang krijgen tot zijn eigen e-kickoff 
- Unieke aansluiting bij VV (nu dubbele aansluitingen bij de verschillende bonden) 

Inlezen kan ook via www.wedstrijdbladen.be zodat niet alleen de G.C.’s dit hoeven te doen. 
  

d) RefAssist 
Gemiddelden aan betaalde verplaatsingsonkosten bij reserven en jeugd zou moeten gedaald zijn. 
 

9. Rondvraag  
a) Aansluiting semi-digitaal 

Binnen de week in orde = OK 

mailto:infokmsv@gmail.com
http://www.kmsv.be/
http://www.wedstrijdbladen.be/
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b) Beker van België: 20 deelnemers 2017-2018 

Aanduiding volgens de hierna beschreven volgorde: 
1) De Antwerpse clubs die dalen uit derde klasse amateurs 
2) De 16 deelnemers aan de 1/8 finales 
3) De 5de van groep 1 en/of 2 op basis van de criteria a) tot f) vermeld in artikel 6 reglement BvA 
4) De 6de van groep 1 en/of 2 op basis van de criteria a) tot f) vermeld in artikel 6 reglement BvA 
 
Naast de 16 deelnemers aan de 1/8 finale zijn dit (in de veronderstelling dat er geen Antwerpse dalers 
zijn):  
17) Heikant 
18) Schriek 
19) SK ’s Gravenwezel-Schilde 
20) K. Zwal.Olmen 
Per Antwerpse daler valt eerst nr. 20) af, daarna nr. 19, …. 

 
10. Volgende vergadering + slotwoord 

De voorzitter dankt KFC Walem voor de goede ontvangst, het aangeboden drankje bij aanvang van de 
vergadering en de lekkere broodjes tijdens de pauze! 
 
Hij wenst alle clubs nog een schitterend seizoen! 

 
 

Volgende vergadering: 
Maandag 27 november – 20:00u 

Kantine KSK WAVRIA 


