http://www.voetbalantwerpenvfv.be/lava/

Meidagen
Vergadering van 23 februari 2016 in het Brieleke
Om 19:00 uur startte de werkgroep van “de twee mei-organisaties”, deze van 16 mei en 21 mei.
Aanwezig:
Marc Van Craen, Luis Asselberghs, Hilde Clessens, Stanny Meskens, Jos De Ryck, Therese Meisters,
Jurgen Van Dyck, Werner Verweft, Nand Brems, Willy Neefs, Denis Van Loo, Frank Van Brabant, Frans
Van Breda, Jeff Bruynseels,
Verontschuldigd:
Karel Vanwesenbeeck, Herman Geerts, Jan Govaerts, Robert Devos, Julien De Keninck, Walter Nees.
Besproken:
De organisatie van 16 mei:
De vroegere Beker Jos Present wordt vervangen door een footfestival.
Er zullen maximaal een 10 tal standen opgesteld worden.
Spelers en de nodige begeleiders worden in groepjes verdeeld.
Iedere deelnemer zal een aandenken ontvangen.
In de voormiddag komen de meisjes aan bod. Waar het kan worden er vrouwen als begeleidster
voorzien.
De beoogde leeftijdsgroep is U11 en lager.
In de namiddag is het de beurt aan de jongens. De PJO- staf zal voor de begeleiding instaan. De
leeftijdsgroep die we willen bereiken is U11 en lager.
De publiciteit zal door het VFV gebeuren.
De websites van de PJO en LAVA kunnen ook gebruikt worden.
De inschrijvingen zullen via het VFV gebeuren ( individueel of via de club).
De algemene verantwoordelijke voor deze happening is Hilde Clessens.
Over een naam voor dit evenement moet nog nagedacht worden. Is Antwerpse foot- happening een
benaming die de lading dekt?
De organisatie van 21 mei:
De vroegere Olympische dag.
Er zal getracht worden om met zoveel mogelijk gewesten en ploegen aan te treden.

De voorziene categorieën zijn:
U10, U11, U12 en U13 als spelformat 8/8.
U15 en U17 met als spelformat 11/11.
De wedstrijden zullen onder stamnummer 6740 aangevraagd worden.
Benaming van dit evenement: LAVA jeugd- cup?
Scheidsrechters: Jos bespreekt het nog met Jan Govaerts. Hoeveel er moeten voorzien zijn, zullen
we bepalen als de inschrijvingen binnen zijn.
Het reglement: Nand zal het bespreken met Stanny. We vertrekken vanuit het vroegere reglement.
Aan de gewesten vragen we dat ze voor einde maart hun aantal deelnemers doorgeven.
Op 6 april om 19:30 uur zal een werkgroep LAVA jeugd- cup samenkomen om de praktische uitwerking
van dit evenement te bespreken.
Verslag: Nand

