Damesgewest L.A.V.A.
Bestuursvergadering 18 juli 2017
Aanwezig : Walter Nees , Michel Vernelen, Yasmine Pellis, Marc Vercammen, Fred Mariën
Verontschuldigd : Rian Adriaensen
De vergadering vond plaats in de kantine van KFC Bevel, waarvoor onze dank.

Agenda
1. Verwelkoming nieuwe bestuursleden.
Op deze vergadering mochten wij (eindelijk) twee nieuwe bestuursleden verwelkomen met name
Yasmine Pellis (VV Vosselaar) en Marc Vercammen (K. Berchem Sport 2004) zodat het damesgewest
nu ook na de gewesten Geel-Mol, Noorderkempen, Mechelen en Lier-Herentals nu ook een
vertegenwoordiger heeft in de gewesten Antwerpen en Turnhout zodat enkel het gewest Rupel-Klein
Brabant nog niet vertegenwoordigd is.
Er werd hen een kleine uitleg gegeven over de bedoelingen van het damesgewest, en er zal hen het
verslag van de bestuursvergadering van 2/8/2016 toegezonden worden waar in grote lijnen de
doelstellingen opgemaakt werden.

2. Huishoudelijk reglement.
Aangezien blijkbaar geen enkel gewest op zich een HR heeft gaan wij daar ook niet dieper op in en
werd enkel de frequentie van het aantal vergaderingen besproken.
De afspraken binnen LAVA is dat in de pare maanden de Raad van Bestuur vergaderd en in de onpare
maanden vinden de Gewestvergaderingen plaats. Wij opteren om per 3 maanden een vergadering te
beleggen met dien verstande dat het bestuur steeds voor dringende zaken kan samengeroepen
worden. In de toekomst willen wij net als de andere gewesten de frequentie naar één vergadering
om de twee maanden brengen.

3. Competitiehervorming.
De fusie tussen VV en KVV moet een opportuniteit zijn om het damesvoetbal te hervormen en de
reclame die onze Red Flames momenteel maken op het EK zou wel eens voor een boost kunnen
zorgen in het aantal aansluitingen. Wij moeten hiervan profiteren. Yasmine was op 8/6 naar de
informatieve vergadering van het meisjesvoetbal binnen de ex-KVV geweest en had daar heel wat
opgestoken over hun werking, zij deelde op onze vergadering aan ons allen een blad met de
samenvatting en de belangrijkste aandachtspunten uit en zal het volledige verslag aan ieder
doormailen. Na deze bespreking concludeerden wij dat wij de mensen van KVV moeten uitnodigen
op een van de volgende bestuursvergaderingen om alles grondig te bespreken. Wij, de bestuursleden
van LAVA damesgewest, willen echter met één visie naar voor treden en daarom zullen wij in
augustus een bijzondere vergadering beleggen om onze kijk op de situatie te bundelen in één visie
wat de besprekingen moet vergemakkelijken. Bijzonder het jeugdvoetbal bij de meisjes moet terug
meer in de kijker geplaatst worden en verdiend meer aandacht.

4. Inrichting jeugdbeker voor meisjes (gewest Lier-Herentals)
Het gewest Lier-Herentals speelt met het idee om samenvallend met de finales van hun jeugdbeker
ook een tornooi voor meisjes te laten spelen. De vraag op onze vergadering was dus voor welke
leeftijdsgroep en in welke vorm ?
Er werd gesuggereerd om U11, U12 of U13 te nemen en 5/5 of 8/8 te spelen. Men kan het tornooi
ook openstellen voor niet-aangeslotenen of scholen, indien de verzekering dit toestaat.
Men vindt dit een goed initiatief dat op langere termijn misschien uitbreiding naar andere gewesten
verdiend om uit te monden in een finale te Wommelgem zoals bij de jeugdcup. Wordt opgevolgd.

5. Damesverantwoordelijken.
Momenteel heeft ieder damesploeg een ge-updatede lijst van alle GC’s en DV’s van de actieve
damesclubs maar er werd voorgesteld om op de website van de KBVB onder de rubriek “Adressen
van de clubs” de GC’S naast de TVJO’s ook de DV’s (damesverantwoordelijke) mee door te geven
evenals de wijzigingen. Alle GC’s zullen hiervan op de hoogte gebracht worden en Walter zal op de
RvB vragen of wij dat moeten doen of dat dit kan gebeuren door het personeel van VV wat als
voordeel heeft dat dan zeker ALLE clubs aangesproken zijn.
Ook werd nogmaals aangehaald dat het dames/meisjesvoetbal in de meeste club zowat het vijfde
wiel aan de wagen is en dat het een streefdoel moet zijn dat zij ook in bestuurskringen moeten
gehoord worden, daarom zou het nuttig zijn als er iemand van de damesafdeling in het bestuur van
een club kan/mag zetelen.
Zo ook vinden wij dat de clubs er attent mogen op gemaakt worden dat dames eerste elftallen zijn en
dat daar specifieke reglementen voor zijn die bij vele clubs met de voeten getreden worden o.a. qua
terreintoewijzingen. Ook bij de aanvangsuren van de wedstrijden kunnen vraagtekens geplaatst
worden omdat het provinciaal voetbal betreft en er soms toch grote verplaatsingen zijn. Daarom
zullen wij de vraag stellen om deze te reglementeren.

6. Volgende vergadering.
Volgende bestuursvergadering zal plaatsvinden in Bevel +/- 17 oktober
Bijzondere bestuursvergadering over de fusie VV – KVV voorzien laatste week van augustus te Bevel.

Fred

