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Raad van Bestuur
Vergadering van 23 januari 2017
1. Aanwezigen:
Jos De Ryck, Frans Van Breda, Jeff Bruynseels, Willy Neefs , Nand Brems, Bart Timmermans, Karel
Vanwesenbeeck, Luis Asselberghs, Walter Nees, Robert Devos , Frank Van Brabant, Therese Meisters,
Herman Geerts.
Verontschuldigingen:
Marc Van Craen, Jan Govaerts, Julien De Keninck.
2. Verslag van de vorige vergadering:
Er zijn geen opmerkingen op het gemaakte verslag.
3. LAVA jeugdcup op 5 juni:
Een verslag van de werkgroep jeugdcup werd voorgelezen door Nand. In gewesten die geen ploegen
voorzien zullen clubs aangesproken worden om deel te nemen, zodat we een volwaardige Cup kunnen
organiseren. We letten er ook op dat een serieuze kostenreductie gerealiseerd wordt t.o.v. van vorig jaar.
Zo zal er geen receptie meer aangeboden worden en zal het middagmaal vervangen worden door een
spaghetti maal, dat we zelf zullen inscheppen. Een volgende vergadering van deze werkgroep is voorzien
op dinsdag 7 maart.
4. Allerlei:
1. Er zou een geluidsinstallatie aangekocht zijn.
2. Voetbal Vlaanderen; het voetballandschap is tgv de decreetvoorwaarden aangepast. VFV bestaat
niet meer. Voetbal Vlaanderen is de algemene benaming en bevat het vroegere VFV, Vlaamse
Minivoetbalfederatie VMF en KBLVB Koninklijke Belgische Liefhebbers Voetbalbond en
waarschijnlijk vanaf maart het Katholiek Sportverbond Antwerpen. De onderhandelingen met
deze laatste zijn opgestart. Indien de clubs van KVV akkoord gaan op 20 maart zal op 22 maart
terug een algemene vergadering doorgaan om het te officialiseren.
3. Het reglementenboek van de KBVB wordt aangepast. Er zal een Algemeen boek komen dat
aangevuld wordt met of wel Pro League, ACFF of VV.

4. Therese vraagt het nieuwe logo van VV, Nand zal het doorsturen. Het oude van VFV mag immers
niet meer gebruikt worden.
5. Wijziging statuten: de wijzigingen zijn zo goed als in orde. Na nog enkele aanpassingen en een herlezing
zal het aan de RvB leden verstuurd worden. Het voornaamste is dat tucht en organisatie gescheiden zal
worden. De volgende vergadering zal doorgaan met de huidige samenstelling. Na de bespreking op de
volgende RvB zal aan de Algemene Vergadering een goedkeuring gevraagd worden.
6. Kasverslag:
1. Bijzondere aandacht zal besteed worden aan het budget 2017.
2. De vergadering kan akkoord gaan dat naar 1 zicht en spaarrekening gegaan wordt. Door de
analytische boekhouding is het duidelijk waar het geld naartoe gaat en wat de inkomsten zijn.
7. Varia:
1. Naar volgend seizoen moet onze werking op punt gezet worden. Frans zal voorstellen doen voor
een agenda van de gewestvergaderingen.
2. Items zullen moeten uitgewerkt worden.


Brouwerijcontracten ( opgepast: exclusiviteitspremie is onderhevig aan roerende
voorheffing).



Bij VZW opgepast voor winstuitkeringen.



In december moeten de gewesten hun leden doorgeven voor de Algemene Vergadering



In augustus kunnen de reglementswijzigingen doorgepraat worden.



In februari moeten de gewesten dat doen voor hun vertegenwoordiger voor de RvB



Verzekeringen en tuchtproblemen die in het PC aan bod komen kunnen aan bod komen
kunnen in LAVA RvB alsook in de gewestvergaderingen besproken worden.

3. De inkomprijzen voor eerste ploegen en jeugdploegen voor volgend seizoen, behouden we
dezelfde prijzen als de voorbije 2 jaar?


1ste provinciale: 35 vrijkaarten, inkom 1ste ploeg: 7, 8 of? euro. Jeugd, reserven en dames: 2,5 euro.



2de provinciale: 25 vrijkaarten, inkom 1ste ploeg: 6 euro. Jeugd, reserven en dames: 2,5 euro.



3de provinciale: 25 vrijkaarten, inkom 1ste ploeg: 5 euro. Jeugd, reserven en dames: 2,5 euro.



4de provinciale: 25 vrijkaarten, inkom 1ste ploeg: 5 euro. Jeugd, reserven en dames: 2,5 euro.



Sommige clubs verkiezen om een groepsticket te geven (dus geen vrijkaart voor de spelers,
trainer, hulptrainer en verzorger) de resterende vrijkaarten worden natuurlijk wel op voorhand
bezorgd.

8. Huishoudelijk reglement: Frank zal het voorbereiden tegen volgende vergadering .
9. In april zal er geen RvB plaatsvinden wel in mei.

10. Gewesten:


Bureau Arbitrage: Robert meldt dat een beginnerscursus zal starten. Info is op onze site te vinden.
Op 13 maart zal een avond voor Référé Ambassadors gehouden worden.



E-KickOff opfrissingcursus op 20 maart en 19 april. In de toekomst zullen al de aangeslotenen via
hun identiteitskaart toegang krijgen tot zijn/haar gegevens .



Enkele gewesten zullen volgende weken hun vergadering houden.



De uitgestelde wedstrijden zijn terug geplaatst, het zal in sportleven verschijnen.



Op de vergadering van Geel/Mol was een mooie opkomst. Het nieuwe reglement voor forfaits en
afgelastingen is positief beoordeeld.



Ook onze voorzitter is het niet ontgaan dat het PC de laatste weken de juiste maar gedurfde
beslissingen genomen heeft met betrekking tot de afgelastingen.

11. Volgende vergadering op 20 februari 2017 om 19:30 uur

Verslag: Nand Brems

