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Algemene vergadering
Vergadering van 21 maart 2016
1. Aanwezigen:
Denis Van Loo, Frans Van Breda, Frank Van Brabant, Jeff Bruynseels, Willy Neefs , Nand Brems, Therese
Meisters, Marc Van Craen, Luis Asselberghs, Herman Geerts, Julien De Keninck, Walter Nees , Karel
Vanwesenbeeck, Stanny Meskens, François De Keersmaecker.
Verontschuldigingen:
Jos De Ryck, Jan Govaerts, Robert Devos, Bart Timmermans, Jos De Smedt, Paul Van Wesenbeeck, Bart
Broeckx, Danny Faes, Guido Verveckken.
2. Onze voorzitter Jos De Ryck is verontschuldigd, vandaar dat de ondervoorzitter Frans Van Breda de
vergadering heeft voorgezeten. Frans verwelkomde ook de bondsvoorzitter François De Keersmaecker.
Het doet deugd dat hij voeling blijft houden met onze provinciale werking. Nu LAVA administratief op
poten staat, de studiecommissie werking zo goed als hetzelfde gebleven is en de LAVA- werking positiever
maar beter zou moeten werken dan het vroegere VACLA, zou het alleen maar beter moeten zijn voor
onze clubondersteuning. Alle geledingen binnen de provincie zijn immers aanwezig binnen het LAVAbestuur.
3. Er zijn geen opmerkingen op het verslag van vorige vergadering. Het is te vinden op onze site.
4. Briefwisseling: van twee verontschuldigden zijn hun volmachten toegekomen.
5. Financiële toestand:


Jeff heeft de financiële toestand van 2015 overlopen.



Vervolgens stelde hij de begroting voor 2016 voor. Door het samenvoegen van verschillende
rekeningen, was het een niet al te gemakkelijke opgave. Volgend jaar verwacht hij minder werk
voor de opmaak.



Het is ook de bedoeling dat de leden een week op voorhand de begroting ontvangen.



Er werden 2 commissarissen aangeduid: Theo Knegtel en Fred Marien. Na de controle gaven ze
kwijting aan de RvB van LAVA.



Onze voorzitter Jos zal de kwartaal- gegevens via een boekhoudpakket invoeren.

6. Boekhouding, verzekeringen en uitbatingsovereenkomst:



Uitbatingsovereenkomst: de juridische dienst van de KBVB bestudeert een mogelijke
overeenkomst.

7. Olympische Dag en/of Memorial Jos Present


Op Pinkstermaandag (16 mei – vroeger de Memorial Jos Present) zal een grass- root- day- tornooi
doorgaan. De organisatie is in handen van Hilde met haar collega’s.



Deze dag is voorzien voor kinderen die zich zelf aanbieden. Via het VFV zullen de GC’s en jeugdcoördinatoren ingelicht worden. Ook niet-aangesloten kinderen zullen welkom zijn.



De meisjes tot U11 worden in de voormiddag verwacht, de jongens tot U11 in de namiddag.



De Olympische dag (21 mei): ook hiervoor zullen we met een nieuwe naam komen. Deze dag zal
voorbehouden worden voor clubploegen. Als naam zouden we LAVA jeugd-cup kunnen nemen.



Deze dag wordt voorbehouden voor clubploegen van U10, U11, U12, U13, U15 en U17.



De inschrijvingen moeten bij Nand binnen zijn voor 31 maart.



Op 6 april komt de werkgroep samen om de organisatie op punt te stellen.



De accommodatie van Ternesse kan als uitwijkmogelijkheid gebruikt worden als het “Brieleke” te
klein is.



De scheidsrechters hadden graag op voorhand geweten wanneer en met hoeveel ze nodig zijn.

8. Werking van de gewesten:


Noorderkempen: vreest dat er weinig respons zal komen om deel te nemen.



Turnhout: het is afwachten of er clubs gaan deelnemen. Er waren op hun vergadering
opmerkingen aangaande de herschikking van de jeugdreeksen in januari. Wij zijn ervan overtuigd
dat indien de clubs realistische niveau- codes ingeven er veel zal opgelost zijn. De bedoeling van
de KBVB is om via IT de reeksen te laten samen stellen.



Lier/Herentals: de jeugdbeker is bezig.



Mechelen: er is vanuit het secretariaat niet altijd voldaan aan de vraag van de clubs om rekening
te houden met hun uit en thuis vragen.



Zuiderkempen: er is voorlopig geen vergadering gepland.



Antwerpen: afwachten wat hun deelname betreft.



Rupel/Klein Brabant: afwachten wat hun deelname betreft.



Geel/ Mol: op 13 april staat een U10 en U11 tornooi gepland.



Dames: het bestuur zou graag een hervorming willen van de reeksindelingen. De eerste week van
april zou een algemene vergadering moeten kunnen doorgaan.

9. PC:


de datums van de eindronden in provinciaal voetbal zijn: 28 april en 1, 5 en 8 mei.
Testwedstrijden op 24 april. Finales van de beker van Antwerpen worden op 14 mei gespeeld.
Vrijdag zullen de gegevens in voetbalexpress verschijnen.



Versoepeling voor de jeugdtornooien: de witte wedstrijdbladen kunnen door een door het
secretariaat ter beschikking gesteld formulier vervangen worden.



Beker van Antwerpen: De bedoeling is om in de poulefase 1ste en 2de provincialers tegen
elkaar te laten spelen en 3de en 4de provincialers waarbij ploegen van dezelfde reeks van de
competitie in de mate van het mogelijke niet tegen elkaar uitkomen in de poulefase.
De loting voor de 1/8ste finale gebeurt uit de acht beste ploegen uit de poulefase van 1ste en 2de
provinciale tegen de acht beste ploegen uit de poulefase van 3de en 4de provinciale waarbij de
laagst geklasseerde ploeg (dus de 3de of 4de provincialer) steeds het thuisvoordeel krijgt) tegen
mekaar te laten voetballen.



B – ploegen zullen niet verplicht worden om deel te nemen.

10. De scheidsrechterscursus was geen succes: slechts een 10- tal nieuwe kandidaten. Het wordt tijd dat de
clubs helpen bij de aanwervingen.
11. Slotwoord: Als slot kreeg François De Keersmaecker het woord: Het is zeer druk in de aanloop naar het
EK- kampioenschap van de Rode Duivels. De organisatie van de finale van de Beker van België zal niet
meer op een zondagnamiddag georganiseerd worden. Maar we moeten aandacht hebben voor wat als
het donker is, het Bengaals vuurwerk de vernieling van de atletiekpiste. Spoedig wordt een secretarisgeneraal aangeduid. De werkdruk door de voortdurende reglementsaanpassingen is ook hoog; het zou
met minder wijzigingen moeten kunnen. De volgende maanden zijn alle ogen gericht op de Rode Duivels
in Frankrijk. Ook mogen we niet vergeten dat we nog steeds op de nr 1 van de FIFA- ranking staan, iets
waar we de volgende jaren alleen maar positief zullen kunnen over oordelen. Het heeft eveneens zijn
uitstraling op al onze clubs. Iedereen, als vertegenwoordigers van de clubs, wordt bedankt voor de inzet.

Verslag: Nand Brems

