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Vergadering van 26 november 2018 – KFC Muizen 
 
Aanwezig: KV Bonheiden – RB Elzestraat – SV Grasheide – KFCM Hallaar – FC Heikant – VK Heindonk – Zen. Hombeek – SK Heffen –  KFC 
Katelijne – Leest United – KSC Mechelen – KFC Muizen – SK Peulis–  KFC Putte – SK Rap. Leest– KFC Walem – KSK Wavria  

17/28 clubs (24 clubs lagere) – 27 personen 
Verontschuldigd: KFC Duffel – VC Rijmenam – KSV Schriek – Sp. Tisselt  
Afwezig; BO Beerzel – FC Blaasveld – KVV Duffel – KSK Heist –KGR Katelijne – YR KV Mechelen – KRC Mechelen – SR-vereniging KMSV 

 

   
1. Verwelkoming  

De voorzitter verwelkomt de aanwezigen en dankt KFC Muizen voor het ter beschikking stellen van de 
nieuwe en mooie accommodatie. 
Hij stelt eveneens de nieuwe samenstelling van het gewestbestuur voor. (zie ook punt 4.) 
 

2. Verslag vorige vergadering 
Het verslag werd door iedereen ontvangen en er zijn geen opmerkingen. 

 
3. Briefwisseling 

Enkele verontschuldigingen voor vanavond. 
 

4. Verslag bestuursvergadering:  
a) Nieuwe samenstelling gewestbestuur 

Willy Wittocx – voorzitter 
Luc Schoeters – ondervoorzitter 
Bart Timmermans – secretaris 
Jos De Boeck – penningmeester 
Hermans Geerts – bestuurslid  

 
b) Nieuwjaarsetentje maandag 26-01-2019 op KSC Mechelen 

- Menu: zie ook uitnodiging. 
- Inschrijvingsprijs blijft behouden op 30 €/pp. 

 
c) Volgende vergadering 

Maandag 25-03-2019 op VK Heindonk 
 

5. Mededelingen Raad van Bestuur LAVA  
a) Scheidsrechtercursus september 2018 
- Het aantal deelnemers aan de cursus was lager dan het aantal scheidsrechters dat sinds aanvang van het 

seizoen is gestopt met fluiten. 
- PROBLEEM! 

o Het tekort aan scheidsrechters wordt dus alleen maar groter. 
o Aanduidingen bij reserven (vooral op zaterdagnamiddag) en jeugdwedstrijden zijn alsmaar 

moeilijker in te vullen. 
o Zelfs regelmatig wedstrijden in 4de provinciale zonder aanduiding.  

Of wanneer hier de aangeduide scheidsrechter niet opdaagt, is er ook geen grensrechter meer 
die kan overnemen. 

 

 

 

LAVA  Gewest  Mechelen 
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b) Ex-KVV 
In ons gewest spelen er 12 clubs uit het voormalige K.V.V.. 
Ze waren allen uitgenodigd op deze vergadering, maar geen enkele club is op de uitnodiging ingegaan. 
Hetgeen we uiteraard te betreuren valt. 
Het was de bedoeling om de structuur en werking van ons provinciaal voetbal en het gewest toe te 
lichten. 
 

c) LAVA jeugdbeker 
Nog enkele ploegen van ons gewest zitten in het tornooi (fase 1/4 finales). 
Finale RKB: zaterdag 4 mei 2019. 
Finale LAVA-cup op zondag 2 juni 2019 op ’t Brieleke in Wommelgem. 

 
6. P.C. Mededelingen  

a) Organisatiecomité 

• BvA  
 Heren: ¼ finales weekend 23-12-18 (geen clubs gewest Mechelen) 
 Heren + vrouwen: ½ finale op 30+31-03-2019 (vrij weekend, uitgez. 4°prov reeksen 17) 
 Finales op zondag 5 mei 2019: organisatie is toegewezen aan SK Rita Berlaar. 

 

• Reekssamenstellingen jeugd 
 Problemen bij de inschrijvingen: 

Meerdere ploegen 8v8 / 5v5 /…. op 1 terrein op hetzelfde aanvangsuur ingeven was niet 
mogelijk. Probleem is doorgegeven aan IT Brussel. 

 
 Aanvang competitie in het weekend 12+13/01/2019 t/m laatste weekend van april. 

Eventuele uitgestelde wedstrijd zijn in onderling overleg opnieuw in te plannen tot half mei 
1° elftallen beginnen op zondag 06-01-2019. 

 

• Forfaits in reserven- en jeugdreeksen: 
 3x na elkaar of 5x in seizoen = algemeen forfait (= bondsreglement). 
 Vanuit PC Antwerpen was het de bedoeling om dit tijdens het huidig seizoen strikt toe te 

passen bij de reserven. (zie ook modaliteiten v.d. voormiddag) 
Vanuit VV is gevraagd om dit toe te passen voor alle categorieën. 

 

• Terreinkeuringen ex-KVV: 
 De terreinen van de ex-KVV-clubs zullen “pro forma” gekeurd worden in de loop van het 

seizoen 2018-2019. 
 Deze clubs krijgen dan de tijd tot aanvang volgend seizoen om hun terreinen conform het 

bondsreglement aan te passen. 
 

• B-ploegen 
 Eénmalig (voor aanvang seizoen 2019-2020) kunnen clubs van nationale amateur een B-ploeg 

inschrijven in een hogere reeks: 
◼ 1° AM => 2° prov 
◼ 2°+3° AM => 3° prov 

 Provinciale modaliteiten zullen aangepast worden:  
(reekssamenstellingen 2de en 3de prov.) 

- 2de en 3de provinciale zullen in overtal spelen tijdens seizoen 2019-2020. 
- Eventueel bijkomende dalers op het einde van het seizoen 2019-20 om terug tot  
 reeksen van 16 te komen. 

 

• Toegevoegde leden n.a.v. fusies 
Zowel aan het Provinciaal Organisatiecomité als het Tuchtcomité werden leden van het ex-KVV als 
Futsal toegevoegd. 
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• Adressenboekje 
Zou het nuttig kunnen zijn om opnieuw een adressenboekje te drukken? Ook in het licht van de 
vele “nieuwe” clubs in onze provincie? De meningen zijn verdeeld. 
Aangepaste versie is hier te consulteren: 
https://www.voetbalexpress.be/seizoen2018-2019/nieuws/KALENDERBOEKJE%202018-2019.pdf 
 

• 4de speeldag BvA in augustus  
Aangezien deze speeldag samenvalt met de jaarlijkse testen van de scheidrechters zijn er op deze 
zaterdag nog minder scheidsrechters ter beschikking dan de andere zaterdagen in augustus. 
Mogelijk wordt de 4de speeldag BvA verplaatst naar zondag? Is nog te bespreken met het Bureau 
Arbitrage Antwerpen. 
Op de vraag of we dan niet beter alle speeldagen in augustus op zondag plaatsen antwoordt een 
meerderheid negatief. 

 
b) Tuchtcomité 

• Indicatieve tabel 
Enerzijds gebruikt bij het opmaken van een SR-verslag en anderzijds door de provinciale procureurs 
om te bepalen of er een oproeping dan wel een voorstel minnelijke schikking wordt gedaan. 
 

• Toegevoegde leden recreatief + Futsal 
De toegevoegde leden zetelen wanneer er zaken van respectievelijk recreatief voetbal en/of Futsal 
worden geagendeerd. 
 

• Mede door fusies meer zaken op de agenda: 
Beide tuchtkamers zetelen gelijktijdig vanaf 18:30u => extra tuchtkamer behandelt de verzetten. 
 

7. Sportleven + e-kickoff: details in het dossier. 
a) Wedstrijdbladen verzenden 

 Uitslagen U8 t/m U13 noteren! 
 

 Boete 4 €/blad (competitiewedstrijden) 
- DAG V.D. WEDSTRIJD (23:59u) 
- Thuisploeg en/of bezoekers: namen invullen vóór de wedstrijd! 

 Boete voor de ploeg die in gebreke gebleven is. 
- Afgewerkte blad verzenden NA de wedstrijd 
- Clubs werden er dit seizoen al meermaals aan herinnerd: 

◼ Bericht e-kickoff 28-08-2018 
◼ Gewestvergadering 10-09-2018 + verslag 
◼ Bericht e-kickoff 08-11-2018 

 Is loutere toepassing van bondsreglement art.! B1411 / V1411 
 

 Wedstrijdbladen vriendschappelijke wedstrijden: Ook digitale bladen! 
Worden nog niet door alle clubs (ploegafgevaardigden) ingevuld! Blijven dan “open” staan op 
wedstrijdbladen.be. 

 
b) Spelen met verminderde aantallen: bericht e-kickoff dd. 13-09-2018. 

Mogelijkheid om met verminderd aantal spelers aan te treden:  
8v8 in reeksen 11v11 en 5v5 in reeksen 8v8. 
Opties: Bij inschrijving (= volledige competitie - “R” wordt vermeld achter de ploegnaam) of éénmalig 
(uiterlijk melden op vrijdag tijdens de kantooruren). 

 In beiden opties is de tegenstander verplicht aan te treden in de aangepaste format! 
 

c) Communicatie secretariaat: bericht e-kickoff dd. 13-09-2018 
Bij voorkeur al uw vragen/opmerkingen/… via e-mail te sturen aan: 
pc.foot.antwerpen@voetbalvlaanderen.be 

https://www.voetbalexpress.be/seizoen2018-2019/nieuws/KALENDERBOEKJE%202018-2019.pdf
mailto:pc.foot.antwerpen@voetbalvlaanderen.be
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d) Vervangen scheidsrechter: bericht e-kickoff dd. 24-09-2018 

Niets onnodig noteren bij de opmerkingen. 
 

e) Transfers ook digitaal: bericht e-kickoff dd. 15-10-2018 
Werking ± idem ontslag via decreet in april en de nieuwe aansluitingen. 

   
8. Reglementscommissie 

a) Gestemde teksten 
V1222 – wisselspelers – Wedstrijd met verlengingen 
Toepassing in de provincie Antwerpen: alleen in de eindronde, BvA niet (= onmiddellijk strafschoppen). 

 
B1803 + B1907 Schorsingen 

 Administratieve 
 Disciplinaire 

- Aantal wedstrijden 
- Van datum tot datum 

  
b) In de pijplijn? 

Momenteel niet veel voor ons provinciaal voetbal. Info volgt indien van toepassing. 
    

9. Scheidsrechters 
De aangekondigde vertegenwoordiger was niet aanwezig. 
 

10. Varia / vragen van de clubs 
a) VC Rijmenam 

Gelegenheidsscheidsrechter => is het betalen van een vergoeding gebruikelijk? 
Vanaf U15 wordt bij de meeste clubs een vergoeding betaald.  
 

b) Veteranen  
Uitstellen wedstrijden  kalenderwijziging! 
Bij het uitstellen van een wedstrijd kan niet “onderling” beslist worden om de wedstrijd op een latere 
datum te spelen. Een wijziging dient vooraf aangevraagd te worden. 

 
11. Rondvraag  

a) Aanduiding scheidsrechters reserven 
Aangezien er op zaterdag steeds minder aanduidingen zijn voor reservenwedstrijden, is het niet 
mogelijk om, conform de regeling bij de veteranen, de thuisploeg te verplichten om een SR te voorzien? 
Misschien in het achterhoofd te houden voor de (nabije?) toekomst. 

 
b) Niemand aanwezig: 

KFC Walem moest met een jeugdploeg (onder U15, dus zonder aanduiding) een uitwedstrijd spelen en 
stelde ter plaatse vast dat er niemand aanwezig was. Wat te doen? 
Melden aan het secretariaat, is uiteraard een FF. 
 

c) Wedstrijden plannen tijdens de winterstop: 
Is blijkbaar mogelijk, i.t.t. voorbije seizoen. 
 

d) 1ste elftallen op zaterdagavond 
Mogelijkheid om toch op zondag te spelen. 
Zie ook verslag vorige vergadering. 
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12. Volgende vergaderingen + slotwoord 
Het gewestbestuur dankt de aanwezigen en hun bijdrage aan de vergadering en wenst KFC Muizen 
nogmaals te bedanken voor de ontvangst en lekkere broodjes. 

 
 

AGENDA GEWESTVERGADERINGEN: 
MAANDAG 28-01-2019:  Nieuwjaarsetentje 

 KSC Mechelen 
 
MAANDAG 25-03-2019:  VK Heindonk 

 
 


