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Aanwezig: KV Bonheiden – KFC  Duffel – KVV Duffel – RB Elzestraat – SV Grasheide – KFCM Hallaar – FC Heikant –                     KGR 
Katelijne – Leest United – KRC Mechelen – KSC Mechelen – KFC Muizen – SK Peulis – KFC Putte –  SK Rap. Leest –           VC 
Rijmenam – KSV Schriek – Sp. Tisselt – KFC Walem – KSK Wavria    20/28 clubs – 29 personen 
Verontschuldigd: Zen. Hombeek – SK Heffen – VK Heindonk– SR-vereniging KMSV  
Afwezig; BO Beerzel – FC Blaasveld – KSK Heist –KFC Katelijne – YR KV Mechelen  
 

  

Verslag van de vergadering op 26-03-2018 – VC Rijmenam 
 
1. Verwelkoming. 

De voorzitter opent de vergadering en dankt VC Rijmenam voor het ter beschikking stellen van hun kantine en 
heet de aanwezigen van harte welkom. 

 
2. Verslag vergadering 27-11-2017 

Alle aanwezigen hebben het verslag ontvangen en het verslag wordt goedgekeurd. 
 

3. Briefwisseling 
Gewest Geel-Mol: vergadering 29-01-2018 
Gewest Noorderkempen: vergadering 05-02-2018 
Gewest Antwerpen: vergadering 12-03-2018 
Enkele verontschuldigingen voor vanavond 

 
4. Mededelingen Raad van Bestuur LAVA  

a) LAVA jeugdcup – organisatie gewest RKB 
Enkele ploegen van clubs uit het gewest spelen de finale op 5 mei op de terreinen van FC Mariekerke. 
Provinciale finales op maandag 21 mei (pinkstermaandag) op ’t Brieleke te Wommelgem. 
 

b) Ongevalsaangifte LAVA-beker 
Wedstrijden zijn vriendschappelijke wedstrijden, onder EIGEN NAAM van de club. 
Alleen in die vorm aanvragen en eventueel vermelden op een ongevalsaangifte. 
Naam LAVA niet vermelden! Een club had hiermee problemen bij dienst verzekeringen in Brussel. 
 

c) Ontvangst clubs 
- Ontvangst SR / eventueel begeleiders SR’s 
- Afvaardiging bezoekers tijdens de rust 1ste elftallen 

o Soms geen bezoekende bestuursleden aanwezig 
o Indien belet, gelieve de thuisclub op voorhand te verwittigen, louter uit beleefdheid. 

 
d) Inkomprijzen volgend seizoen 

Prijzen huidig seizoen: 
 1° prov.: € 8 / € 7 – 2° prov.: € 6 – 3°+4° prov.: € 5 – Dames-reserven-jeugd: € 2,50 
Aangezien er andere meningen zijn, wordt er beslist om via e-mail een rondvraag te doen. 
 

 

 

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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Alternatief voorstel: 
 1° prov.: € 8 – 2° prov.: € 7 – 3° prov.: € 6 – 4° prov.: € 5 – Dames-reserven-jeugd: € 2,50 
Nadat de clubs hebben geantwoord, zal het voorstel van de meerderheid meegenomen worden naar de 
RvB LAVA van woe 18-04. 
 

5. P.C. Mededelingen  
 

a) Organisatiecomité  
- Planning einde seizoen 

• BvA: ½ finales Pasen (clubs gewest uitgesch. ¼ finales) + finales op 1 mei Kontich 

• Loting eindronde: donderdag 26 april – 18:30u tot 19:00u (schema in bijlage) 

• Speeldata eindronde 
o Don 03-05 + zon 06-05 + don 10-05 + zon 13-05 
o Indien 3 speeldagen: 06-05 + 10-05 + 13-05 
o Indien 2 speeldagen: 06-05 + 13-05 

 
- Planning volgend seizoen 

• Data: BvA / competitie 
o 1° heren / vrouwen / jeugd 

Start competitie weekend 1+2 september 
Uniforme kalender voor jeugdcompetitie in alle Vlaamse provincies. 
1° heren: 1 week later starten = minder vrije data (buiten Pasen) in april voor uitgestelde 
wedstrijden. 

• Vrouwen: éénmalig de keuzemogelijkheid om afdeling aan te duiden waarin men wil spelen 
Info wordt via e-kickoff aan de clubs bezorgd. 

• Fusie ex-KVV: competitief en recreatief voetbal 
o Jeugdploegen worden geïntegreerd in jeugd VV 
o 1ste elftallen heren en vrouwen: keuze competitief of recreatief voetbal 

 Mogelijkheid tot overstappen: vrouwen tot 26-03 => 3 clubs 
 Heren? Aantal clubs in 4de prov. volgend seizoen? 

o Speelgerechtigdheid 
Seniors: Dubbele aansluiting blijft mogelijk 
Als seniorspeler kan je aangesloten zijn bij zowel een club die competitief speelt als één die 
recreatief speelt. 
Jeugd: geen dubbele aansluiting mogelijk, alleen via samenwerkingsverbanden bij 2 clubs 
spelen. 

o Schorsingen 

Schorsingen over alle entiteiten (competitief + recreatief) heen, zowel voor een 
schorsing van “aantal speeldagen” als “van datum tot datum”. 
Gele kaarten 1ste elftallen recreatief worden afzonderlijk geteld. 
Vb. een speler kan op 2 gele kaarten staan bij zowel : 

• 1° elftal competitief  

• 1° elftal recreatief  

• reserven-jeugd. 

Wanneer hij in één van deze categorieën een 3de gele kaart krijgt, is hij geschorst 
vanaf de eerste wedstrijd dat de ploeg waarin hij zijn 3de gele kaart heeft opgelopen 
een wedstrijd speelt + de 6 daaropvolgende dagen. In deze periode is hij dus 
geschorst voor alle categorieën. 
Vraag: hoe kan men opvolgen dat spelers in een recreatieve club kaarten heeft 
opgelopen? 
Mogelijke oplossing: vak toevoegen bij de gele kaarten van de club waarin de 
aangesloten spelers worden weergegeven die bij een recreatief spelende club (geen 
ploeg van de eigen club) kaarten hebben opgelopen. 
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b) Tuchtcomité 
- Regelmatig geschorste wedstrijden en andere incidenten bij jeugdwedstrijden 

Oproep om supporters (ouders), maar vooral trainers en afgevaardigden aan te manen om zich te 
gedragen voor, tijdens en na jeugdwedstrijden! 

 
6. Sportleven / e-kickoff 

Zie “Dossier” in bijlagen 

a) Verkiezingen PC 
 

b) Lijst uitgestelde wedstrijden 
    
7. Reglementscommissie 

Details eveneens in “Dossier” 
a) U19 

Mogelijkheid om in te richten door de provincie. 
Prov. Antwerpen zal dit niet doen, aangezien het aantal reeksen U21 reeds beperkt is. 
 

b) Retributie bij gele kaarten 
Reserven € 2,50 – (nog) niet bij jeugdwedstrijden. 
Reden van herinvoering retributie: “competitie” binnen bepaalde ploegen om de meeste gele kaarten te 
“scoren”. 
 

c) Forfait van een ploeg 
Boetes voor een algemene forfait vóór en tijdens het seizoen worden gelijkgesteld. 
 

d) Provinciale comités  
Uitbreiding n.a.v. toetreding KVV tot VV. 
Tuchtzaken worden afzonderlijk behandeld door de respectievelijke leden. 
Tuchtcomité recreatief veldvoetbal zetelt louter in zaken over 1ste elftallen recreatief, aangezien het 
jeugdvoetbal ex-KVV wordt geïntegreerd in het jeugdvoetbal VV. 
 

e) Samenwerkingsverband voor jeugdploegen 
Uiterlijke datum voor het indienen van een samenwerkingsakkoord: 15 juni ( voorheen 15 mei) 
 

f) Wijzigingen aan de kalender 
4 werkdagen voor de wedstrijd ( 14 dagen) 
Wedstrijden zonder aanduiding van scheidsrechters: 2 werkdagen 
 

NOG NIET GESTEMDE TEKSTEN 
U7 – 3v3 

Naar alle waarschijnlijkheid komt dit er door. 
Presentatie voor alle clubs op woe 18-04 te Wommelgem. Uitnodiging volgt via e-kickoff. 

 
8. Scheidsrechters 

Geen meldingen namens KMSV 
 

9. Varia / vragen van clubs 
a) Wedstrijdwijzigingen  

- Via e-kickoff 
- Oproep om op regelmatige basis e-kickoff te consulteren 
- Communiceer met de aanvrager indien bepaalde aanvragen niet kunnen aanvaard worden en probeer 

een andere oplossing te vinden. 
Vroeg of laat moet men zelf een wedstijd verplaatsen en rekent men ook op de goodwill van de 
tegenstrever. 
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b) Wedstrijdbladen.be 
- U13 t/m U6 => Het invullen vooraf, afsluiten en doorsturen na de wedstrijd blijft bij sommige clubs 

moeilijk. GC of andere verantwoordelijke aanduiden om na ’t weekend even te checken of alle 
wedstrijdbladen werden doorgestuurd. 

- Invullen wedstrijdblad na de wedstrijd (met officiële SR) 
Aanwezigheid van de afgevaardigde!  
Recent nog een fout bij het invullen => gevolg: verkeerde speler geschorst wegens 3de gele kaart. 

 

c) Betaling vrijwilligers 
Nieuwe wetgeving in ontwerp – nog niet gestemd. 
Op te volgen, indien gestemd eventueel een gastspreker op een volgende vergadering? 
 

d) Kunstgras / sneeuw 
Zowel voor clubs als SR’s. 
Rekening houden met V1428-2. 
De SR “moet” tot afgelasting of stopzetting van de wedstrijd beslissen! 
 Voorschriften v.d. fabrikant aan de SR voorleggen 

 
e) Inlezen eID’s + GDPR 

- Inlezen diegene die je kan inlezen, zowel (sportief) actieven (spelers-trainers) als  niet-
actieven (bestuursleden-helpers) 

- Desaffectatie mei 2018: opkuisen ledenlijst 
- Naam niet gelijk aan naam op bondslijst => foto eID doorsturen @dienst aansluitingen 
- Noteren welke ID’s men niet kan inlezen 

 Geen kidsID 
 Leden zonder eID, maar wel in het bezit van een reispas 

- Toekomst?  
- Privacy? 
 
Vragen / opmerkingen: 

Op een info-avond v.d. stad Mechelen zou men gezegd hebben dat inlezen eID in strijd is 
met de wet + niet de houder van de gegevens begaat een fout (zijnde VV), maar wel diegene 
die de gegevens inzamelt, in deze zijn dit de clubverantwoordelijken. 
 VV zou een uitzondering gekregen hebben aangezien er gewerkt wordt met een 

veiligheidsconsulent. 
 Reactie v.d. vergadering: kan deze uitzondering (toestemming) gecommuniceerd 

worden, zodat de clubs enige rechtszekerheid hebben? 
 

10. Rondvraag  
 

11. Volgende vergadering + slotwoord 
De voorzitter dankt VC Rijmenam voor de goede ontvangst en de aangeboden consumptie en broodjes. 
Hij wenst alle clubs nog een fijn seizoeneinde met zo weinig mogelijk zorgen! 
 

Volgende vergaderingen: 
Provinciale A.V. 

Zaterdag 2 juni – Aldhem Grobbendonk 
 

gewestvergadering 
maandag ….-09-2018 – info volgt 


