Raad van Bestuur
Vergaderingen van 22 juni 2015
Raad van Bestuur
Deze vergadering startte om 19:00 uur
Aanwezig:
Vic Van Alstein, Marc Van Craen, Bart Timmermans, Hilde Clessens, Peter Croes, Karel
Vanwesenbeeck, Jos De Ryck, Herman Geerts, Jean Keulemans, Robert Devos, Jimmy Rubbens,
Nand Brems, Willy Neefs, Denis Van Loo, Frank Van Brabant, Frans Van Breda, Jeff Bruynseels en
Walter Nees.
Verontschuldigd:
Therese Meisters, Julien De Keninck, Jan Govaerts.

1. De agenda van de Algemene Vergadering wordt overlopen en besproken:
- Ontslagen: Jean Keulemans heeft zijn ontslag ingediend, Jan Govaerts heeft zijn
kandidatuur ingediend ter vervanging.
De vergadering bedankt dhr. Jean Keulemans voor zijn inzet en medewerking bij de
opstart van LAVA.
-

Neerlegging van de statuten; de oprichtingsstatuten zijn ondertussen gepubliceerd in het
staatsblad.

-

Goedkeuring van het huishoudelijk reglement, t.o.v. de eerder verdeelde kopie, zijn de
clubs van het betaalde voetbal en de dames bijgevoegd, alsook zijn van enkele clubs de
doorgegeven naam correcties geïmplementeerd.

-

Financieel verslag door de penningmeester Jeff Bruynseels en voorstelling van het
budget. De vergadering geeft haar goedkeuring aan het verslag van Jeff.

2. Marc Van Craen merkt op dat hem talrijke berichten toekomen dat 1ste provinciale toch de 35

gratis toegangskaarten willen voorzien en niet de 25 zoals de RvB eerder voorgesteld heeft.
Vermits de vraag vanuit de basis komt gaan we daar op in. De secretaris zal morgen een mailtje
sturen naar al de clubs uit 1ste provinciale, om duiding te geven bij deze beslissing.
3. Na beraadslaging wordt voorgesteld om voor de penningmeester een maximaal bedrag van 2500
euro te voorzien, dat hij kan afhalen zonder dat een medebestuurslid mee moet ondertekenen.
Tevens worden alle bankvolmachten gelimiteerd tot dit zelfde bedrag indien slechts één enkele
handtekening.
4. Er wordt gevraagd om de bestaande website http://www.lava.tk aandachtig en grondig te lezen.
Het is best dat we zo snel mogelijk de opmerkingen doorgeven, want eenmaal de officiële site
gecreëerd is, wacht de ontwikkelaar alleen maar extra werk, als hij aanpassingen moet
doorvoeren.

Verslag:
Nand Brems

