LAVA Gewest Mechelen
Vergadering van 10 september 2018 – KFCM Hallaar
Aanwezig: KV Bonheiden – KFC Duffel –SV Grasheide – KFCM Hallaar – FC Heikant – Zen. Hombeek – SK Heffen – KFC Katelijne –
Leest United – KSC Mechelen – KFC Muizen – SK Peulis– SK Rap. Leest– KFC Walem
14/28 clubs – 22 personen
Verontschuldigd: RB Elzestraat – VK Heindonk – KRC Mechelen – KFC Putte – VC Rijmenam – KSV Schriek – Sp. Tisselt –KSK Wavria –
SR-vereniging KMSV
Afwezig; BO Beerzel – FC Blaasveld – KVV Duffel – KSK Heist –KGR Katelijne – YR KV Mechelen

1.

Verwelkoming
De secretaris verwelkomt de aanwezigen en dankt KFCM Hallaar voor het ter beschikking stellen van de
accommodatie. Hij betreurt tevens de lage opkomst.

2.

Verslag vorige vergadering
R.Leest en Leest U. ontvingen geen verslag.
Bij de volgende mailing van verslagen wordt een leesbevestiging meegestuurd.

3.

Briefwisseling
Ontvangen verslagen:
Geel-Mol: vergadering dd. 23-05-2018
Noorderkempen: vergadering dd. 28-05-2018
Enkele verontschuldigingen voor vanavond

4.

Verslag bestuursvergadering:
Jos De Boeck heeft om persoonlijke redenen en familiale omstandigheden beslist om een stap terug te zetten
en zijn ambt als voorzitter ter beschikking te stellen. Hij blijft het gewestbestuur ondersteunen als lid.
We doen een oproep om het bestuur te versterken.
Kandidaturen voor zowel gewestvoorzitter als bestuurslid mogen aan het secretariaat bezorgd worden.
Meer info over zowel de functie van voorzitter als bestuurslid zal aan de clubs bezorgd worden.
Luc Schoeters (KFC Muizen) toont alvast zijn interesse om toe te treden tot het gewestbestuur.

5.

Mededelingen Raad van Bestuur LAVA
a) Inkomprijzen 2018-2019
Ons voorstel om de prijzen per afdeling van 1° tot 4° prov. vast te leggen op respectievelijk € 8 - € 7 - € 6
- € 5 werd door de RvB LAVA weerhouden.
Voor vrouwen, reserven en jeugd wordt € 2,50 behouden.
Alhoewel deze prijzen niet kunnen afgedwongen worden, rekenen we erop dat alle clubs collegiaal zijn
en deze prijzen toepassen.
b) LAVA Jeugdcup:
Clubs van het gewest Mechelen nemen opnieuw deel aan de RKB-beker.
Zolang er geen initiatief komt vanuit het gewest, organiseren we zelf geen bekercompetitie.
c) Integratie ex-KVV-ploegen
Op de RvB van oktober zal besproken worden hoe we uniform in alle gewesten de ploegen van het “exKVV” kunnen integreren in onze gewestwerking.
De clubs uit de respectievelijke gewesten zullen uitgenodigd worden op de volgende gewestvergadering.
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d) Alle clubs van ons gewest hebben hun bijdragen betaald, waarvoor dank.
De voorziene bedragen werden doorgestort aan LAVA.
6.

P.C. Mededelingen
a) Organisatiecomité
• 1° elftallen op zat.avond
 Clubs die zaterdagavond spelen konden bij de inschrijving opteren om alle thuiswedstrijden op
zaterdagavond in te plannen, zonder dat alle clubs afzonderlijk hun akkoord moeten geven
 MAAR, de mogelijkheid bestaat om als bezoeker toch op zondag om 15u te spelen
Te melden aan het provinciaal secretariaat.

•

Reekssamenstellingen 1-ste elftallen
Er wordt toegelicht hoe en waarom de toegapaste procedure wijzigde t.o.v. vorige seizoenen:
Het bondreglement werd afgelopen seizoen aangepast n.a.v. een uitspraak van het BAS t.g.v. de
reekssamenstellingen in nationale amateur. Om die reden kon het Organisatiecomité geen 2
reeksvoorstellen meer publiceren waaruit de clubs hun voorkeur konden kenbaar maken.
Enkele clubs betreuren vooral de vorm en aanpak van de “hoorzitting” waarop de clubs hun
argumenten konden geven tegen het gepubliceerde voorstel. Dit was volgens hen een maat voor
niets.
We moeten ook meegeven dat er, vooral in 4° prov. waar de provincie in 5 moet verdeeld worden,
er steeds ploegen “aan de rand” van een reeks zullen liggen en hierdoor, vooral in het zuiden van de
provincie waar veel ploegen gelegen zijn, één of meerdere derby’s zullen mislopen.
Het Organisatiecomité zal in voorbereiding van de reeksvorming voor volgend seizoen rekening
houden met de gegeven opmerkingen via diverse kanalen, maar is er zich terdege van bewust dat n
het niet alle clubs hun “voorkeurreeks” zal kunnen geven.

•

Reekssamenstellingen jeugd
 Meer niveaucodes (bijkomende codes 1-2 + 2-3) zorgt automatisch voor verdere afstanden,
aangezien het niveau (dat iedere speler kan/wenst te spelen) de 1ste factor is waarmee
rekening wordt gehouden bij de reeksindelingen.
 “integratie ex-KVV => mixen van ploegen “KBVB” => opgelegd door VV-Brussel

•

Forfaits in reserven- en jeugdreeksen
 Regel 3x na elkaar of 5x op seizoen = ALG. FF zal strikt worden toegepast, zoals in het
bondsreglement en de modaliteiten van de voormiddagreeksen is opgenomen.
 Enkele clubs hebben de 2 eerste speeldagen reeds FF gegeven.

•

Integratie jeugdploegen ex-KVV in “onze” jeugdcompetitie
 Clubs ex-KVV vragen zelf geen inkomgeld, terwijl dit bij onze clubs de gewoonte is.
Zorgt geregeld voor wrevel aan de inkompoort of bij de rondgang om het inkomgeld te
ontvangen.
Onze clubs willen hun bron van inkomsten niet zomaar afgeven, louter omdat een aantal
nieuwe clubs dit niet toepassen.
Een optie zou kunnen zijn om ook geen inkomgeld meer te vragen, maar het lidgeld te
verhogen? Maar unanimiteit als het over financiële zaken gaat is altijd een heet hangijzer.
 Bij sommige clubs zou het naar verluid de gewoonte zijn dat de bezoekers zelf hun kleedkamer
kuisen na de wedstrijd (?)

•

De wedstrijdbladen van vriendschappelijke wedstrijden zijn vanaf dit seizoen ook in te vullen via
wedstrijdbladen.be.
Tornooien met eigen scheidsrechters nog niet. Iets wat we moeilijk kunnen begrijpen.

b) Tuchtcomité
• Strengere straffen voor trainers, afgevaardigden, …. voor fysieke EN verbale agressie t.o.v. SR’s en
AR’s.
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•
•
7.

Transfer speciale omstandigheden wordt, bij verzet, alleen toegestaan als er effectief speciale
omstandigheden zijn. En niet om bv. provinciaal voetbal te spelen, zoals het meestal is.
Wedstrijden dienen gespeeld te worden op het aangeduide terrein!
Cfr. Zaak Rijmenam-Wintam voor de BvA.

Sportleven + e-kickoff: details in het dossier.
a) Uitslagen U8 t/m U13 noteren
 Reden: interne controle door het secretariaat m.b.t. keuze van de niveaucodes
b) Doorsturen SRB U6 t/m U13
4 €/st indien niet doorgestuurd
c) Bereikbaarheid VC Rijmenam
d) Aangifte ongeval  privacy
Te ondertekenen door GC + speler (of ouder indien minderjarige speler)
e) Infosessies van Voetbal Vlaanderen in alle Vlaamse Provincies.
De vergadering betreurt dat in onze provincie er alleen een dagopleiding is voorzien en geen
avondsessie. Niet iedereen kan overdag tijd vrij maken of er een dag verlof aan spenderen.
Alternatief zijn de bijscholingen door Dynamoproject op 26-09 in Herent en 01-10 in Grobbendonk
(telkens van 19 tot 22u).

8.

Reglementscommissie
a) Melden van forfait kan tot 4u voor de wedstrijd
Ook mogelijk voor 1° elftallen.
b) Afgelasting: tot 3u voor de wedstrijd
OPGELET: niet gebruiken om verdoken forfait te vermijden! CTRL!!! Mogelijk boetes!
c) Leeftijdsdispensatie
• 1 jaar door club (GC) zelf
• 2 jaar met doktersattest
d) Digitale ontslag (april) + digitale aansluiting
 Wat met minderjarige? Alleen sms-code nodig, geen digitale handtekening met e-ID.
Mogelijkheid voor wettelijke vertegenwoordiger om zich te verzetten tegen de aansluiting =>
aansluiting zal geannuleerd worden.
 Mogelijk probleem bij gescheiden ouders.
Volledig digitale overgang (zonder pincode) volgt nog.
e) 1° PRC is a.s. vrijdag => nog geen nieuwe ontwikkelingen te melden

9.

Scheidsrechters
Start beginnelingencursus zat. 15-09 in Wommelgem

10. Varia / vragen van de clubs
a) Kleur van de keeperstrui bezoekers?
Thuisploeg moet zich alleen aanpassen aan de kleur van de truitjes van de veldspelers van de
bezoekende club. Indien de bezoekende keeper dezelfde kleur draagt als de veldspelers van de
thuisclub, moet de bezoekende keeper van trui wisselen!

b) Late meldingen wijzigingen
Indien er late meldingen zijn (zoals uurwijziging wedstrijden 1ste elftallen woensdag 05-09), kan er dan
naast een bericht op e-kickoff en post op Facebook ook geen e-mail verzonden worden aan de GC v.d.
club? => e-mails zijn makkelijker te consulteren dan e-kickoff (geen digipass nodig).
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c) Testen scheidsrechters op laatste zaterdag van augustus  wedstrijden BvA
Gevolg: Te weinig scheidsrechters voor bekerwedstrijden.
Het Organisatiecomité zal dit volgend seizoen herbekijken, samen met Bureau Arbitrage Antwerpen.
Eén van beiden verplaatsen naar andere dag van dit weekend.
d) Inkomende berichten e-kickoff
Terug ongelezen zetten? Voor verdere behandeling of andere gebruiker => na te vragen!

11. Rondvraag
a) Niveaucodes bij inschrijving in provinciale reeksen – 2 ploegen U9 (en U8)
Waarom beide ploegjes van dezelfde categorie in dezelfde niveaucode?
 Om organisatorische redenen
b) 1° ploeg B: verplicht op terrein 1
Op vraag van clubs uit 4de prov. => 1° ploegen spelen op terrein 1 (doorgaans het beste terrein)
Uitz.: indien kunstgras op een ander terrein dan terrein 1 .
12. Volgende vergaderingen + slotwoord
Het gewestbestuur dank iedereen voor zijn aanwezigheid en bijdrage aan de vergadering en wenst KFCM
Hallaar nogmaals te bedanken voor de ontvangst en de lekkere broodjes.

AGENDA GEWESTVERGADERINGEN:
MAANDAG 26-11-2018: KFC Muizen
MAANDAG 28-01-2019: Nieuwjaarsetentje
MAANDAG 25-03-2018: locatie nog te bepalen
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