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L.A.V.A. VZW stamnr. 6740 

 Liga Amateur Voetbal Antwerpen, 
 Vereniging zonder winstoogmerk 

Brieleke 18    2160 Wommelgem 

rpr: Antwerpen     BTW BE 0413 315 119 

Rekeningnummer:  BE25 9793 3286 3282 

http://www.vvantwerpen.be/lava/ 

Provinciale reglementscommissie 

Vergadering van 13 december 2019 

Aanwezig (15): Luis Asselberghs, Jeff Bruynseels, Danny Faes, Fred Marien, Stanny Meskens, Gerda Swaelen, Bart 

Timmermans, Walter Troonbeeckx, Frans Van Breda, Fred Van Laer, Herman Van Den Nieuwenhuizen, Marcel Van 

Hees, Karel Vanwesenbeeck, Willy Wittocx, Chris Zoldermans, 

 

Verontschuldigd, Nand Brems, Julien De Keninck, Stan Elst, Jan Govaerts, Eddy Luyckx, Therese Meisters, Walter 

Nees, Raymond Vermeulen, Frank Van Brabant, Marc Van Craen. 

• Welkom door de voorzitter: 
De voorzitter heet de aanwezigen welkom en dank secretaris a.i. Bart voor het vervangen van Nand en om de 
vergadering te leiden tijdens zijn afwezigheid. 
 

• Verslag vorige vergaderingen:  
Verslagen van de vergaderingen dd. 20-09-2019 en 11-10-2019 worden goedgekeurd. 
 

• Briefwisseling: 
Enkele verontschuldigingen. 
 

• OOVV:  
1. V1422: Verplichte inschrijving op het wedstrijdblad (-21-jarigen in nationale amateur + 1° prov) 

Bijkomende verstrenging t.o.v. “rijke(re)” clubs. Kopen de maatregel af door gewoon de boete te betalen. 
In het nieuwe voorstel is er vanaf de 6de overtreding (kan dus al vanaf de 3de wedstrijd wanneer er telkens 2 
-21-jarigen op het wedstrijdblad ontbreken) naast de boete ook een puntenaftrek voorzien (-1 punt). 
Ter verduidelijking: -21 jaar = U22 (geen U21). Is soms verwarring over. 
Onze provincie is akkoord. 
 

2. Interprovinciale eindronde 
Oost Vlaanderen heeft net voor het goedkeuren van het huidige systeem (in voege vanaf dit seizoen en dus 
nog niet toegepast) een alternatief voorstel ingediend dat toen wegens tijdsgebrek uiteraard niet werd 
aangenomen.  
I.p.v. een beurtrol tussen de provincies om de 16de deelnemer aan te duiden, stelt men voor om ieder 
seizoen alle provincies 4 deelnemers te laten deelnemen en dus te starten met 20 ploegen. 
Nadeel is dat er een voorronde is met 8 clubs, waardoor mogelijk: 
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- een provincie na de voorronde met een beperkt(er) aantal ploegen aan de uiteindelijke interprovinciale 
eindronde mag starten. Extreem vb. de 4 ploegen van een provincie worden geloot om de voorronde te 
spelen en worden allemaal uitgeschakeld in deze voorronde. 

- spelers die geschorst worden (2x geel) in de voorronde niet mogen deelnemen aan de uiteindelijke 
eindronde. 

Onze provincie wil eerst de nieuwe versie evalueren. 
 

3. Kleur van de doelpalen 
In de spelregels staat dat deze van witte kleur moeten zijn. 
Praktijk: 

Doelen 2v2 + 3v3: geel 
Doelen 5v5 + 8v8: aluminiumkleur 

Men wil de spelregels afstemmen op de realiteit en bovendien geen wildgroei aan kleuren krijgen. 
Onze provincie is PRO.  
De voorzitter vraagt zich af hiervoor de FIFA-reglementering niet moeten worden nagekeken? 
 

4. B1618: Verdeling van de ontvangsten bij bekerwedstrijden 
Idem aan eindrondes D2 + D3 + interprov.eindronde: 
1/3 thuisclub – 2/3 bezoekers 
Misschien een goed idee voor de voorrondes (1 tot 5), maar wat vanaf het moment dat de clubs van 1A + 
1B in de beker stappen? 

 

• V.S.C.: 
1. (19-07) Termijnen van competitievervalsing 

Artikel werd goedgekeurd, zie gestemde teksten HORA, rekening houdend met de opmerkingen welke 
werden opgegeven tijdens / na de vergadering VSC 12-10-2019. 
Vermoedelijk moet dit punt dus niet meer aangepast worden? We vragen het morgen na. 
 

2. (VV-19-5) Voorstel nieuw art.V236: De leden van VV voor de Algemene Vergadering KBVB 
Aangezien VV nog slechts 25 vertegenwoordigers heeft op de AV KBVB, dient onze provincie nog slechts 1 
bijkomende vertegenwoordiger aan te duiden t.o.v. de 16 voor de laatste AV in juni 2019. 
Wanneer Karel of Marc niet meer in het Bestuur VV  zetelen, zal er maar 1 vertegenwoordiger van onze 
provincie in het Bestuur zitten en mag er een 2de vertegenwoordiger worden aangeduid voor de AV KBVB. 
Aangezien dit reglement nog niet is gestemd en er donderdag a.s. 19-12 een AV is gepland, heeft het 
Bestuur VV de vertegenwoordigers (éénmalig) aangeduid. 
Op vraag van het management VV in het streven naar (meer) gendergelijkheid in diverse geledingen heeft 
onze provincie Gerda Swaelen voorgedragen. 
Wanneer het reglement is goedgekeurd, zal een mandaat worden toegekend voor 4 jaar. 
 

3. (VV-19-6) De Provinciale Algemene Vergadering 
Er werden al verschillende tekstvoorstellen verspreid. De laatste versie hebben we nog niet ontvangen, dus 
we moeten het laatste ontvangen voorstel nog niet tot in het detail bespreken. 
Samengevat: 
- Mogelijke problemen voor de organisatie van een Prov. AV met vertegenwoordigers van alle clubs : 

o grootte van de zaal 
o kostprijs (van de zaal) 

- PC kan een AV te organiseren: 
o met vertegenwoordigers van alle clubs (huidige situatie) 
o met vertegenwoordigers per gewest (idem AV Lava) 

- Zeker nog te bespreken is de stemverdeling: 
o 1 stem per club + 1 stem > 25 jaar + extra stemmen voor het aantal ploegen in competitie 
of 
o 1 stem per club 
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De vergadering is voor behoud van het huidig systeem, dus clubs met een uitgebouwde jeugdwerking 
mogen een groter stemgewicht hebben dan clubs zonder jeugdwerking. 
Gelijkheidsbeginsel toegetreden clubs? Zijn pas recent aangesloten bij VV, maar velen reeds > 25 jaar 
actief bij bv. (ex-)KVV. 
 

• HORA: 
1. Gestemde teksten 

P278 Match delegates: niet gestemd zoals het moest voorzien worden. 
Niet alleen pyrotechnisch “op het speelveld of in de neutrale zone”, maar ook “in de toeschouwersvakken”.  
 

2. Werkingsreglement Hoge Raad 
 

3. (19-11) Bondsbladen 
VSC heeft de vorige vergadering de voorgestelde wijzigingen niet weerhouden omdat er geen andere 
resultaten van de werkgroep bekend waren. 
Er zou nu meer info gegeven zijn, o.a. over welke zaken al of niet mogen/moeten gepubliceerd worden. 
Wordt vervolgd. 
 

4. (19-12) Wisselprocedures in provinciale vrouwenafdelingen - Doorlopende wissels. 
Alleen in de laagste provinciale afdeling en dus niet in alle provinciale afdelingen zoals in huidig voorstel staat. 
Onze provincie was voorstander om het niet toe te passen in het competitief voetbal, aangezien in onze 
provincie een uitgebreid aanbod recreatief voetbal is, maar daar is geen draagvlak voor in de andere 
provincies. 
 

5. (19-13) Kosten van de leden van de bondsinstanties 
1ste voorstel om 3,10 €/zitting te indexeren tot € 14,50 was te duur. 
Vanaf 01-01-2020 zal de vergoeding 10,00 €/zitting bedragen. Bedrag is jaarlijks indexeerbaar. 
AKKOORD 
 

6. (19-18) Kosten van de opleiders voor het voetbal 
Verhoging van € 14,50 naar € 20. 
AKKOORD 
 

7. (19-19) Vergoeding van de scheidsrechters en assistent-scheidsrechters  
Verhoging van de vergoedingen met € 2, € 3 of € 5 naargelang de categorie. 
Verhogingen zijn ten laste van de clubs, maar ook de scheidsrechters hebben recht op een verhoogde 
vergoeding. Bedragen die zullen worden betaald zijn nog altijd veel lager dan de winstpremies in de diverse 
afdelingen. 
AKKOORD. 
 

8. (19-20) Strategische Commissie voor de Arbitrage Voetbal Vlaanderen  
Vlaanderen moet een onafhankelijk beleid kunnen voeren. 
 

9. (19-21) ACFF: organisatie van de provinciale en gewestelijke jeugdkampioenschappen  
N.V.T. 
 

10. (19-22) Wijzigingen aan de kalender  
Bijkomende wijziging aan recent gewijzigd reglement. 
We zien niet in waarom dit moet veranderd worden? 
 

11. (19-23) Beschermingszone  
1ste elftallen mogen vriendschappelijke wedstrijden spelen op terrein zonder beschermingszone. 
AKKOORD 
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12. (19-24) ACFF: opleidingsvergoedingen 

N.V.T. 
 

13. (19-25) Individuele bondsbijdrage  
Aanpassing tabel. Men was een maand vergeten. 
 

14. (19-26) Aansluitingsformaliteiten  
Aansluitingen gebeuren uitsluitend via e-kickoff. 
Interpretatieve aanpassing. 

 

• Varia 
 

1. Subsidies 
Presentatie in Wommelgem toegelicht door Hilde Clessens op woensdag 11 december. 
De PowerPoint zal via de gewesten aan de clubs worden bezorgd, aangezien voor sommige subsidies moet 
ingeschreven worden voor 01-02-2020. 
 

2. Volgende vergadering(en): 
vrijdag 10 januari 2020 (mogelijk geen Hoge Raad in januari, dan vervalt ook de PRC) 
en/of  
vrijdag 7 februari 2020  

 
Het aanvangsuur (19:30u of 20:00u) wordt nog gecommuniceerd, afhankelijk of er voorafgaand een 
vergadering van het Bestuur van LAVA zal plaatsvinden. 

 
 
Verslaggever a.i. 
Bart Timmermans 
 


