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

Raad van Bestuur
Vergadering van 26 oktober 2015 in de zittingzaal van het Brieleke
1. Aanwezigen:
Denis Van Loo, Frans Van Breda, Frank Van Brabant, Herman Geerts, Hilde Clessens, Jeff
Bruynseels, Jos Deryck, Julien De keninck, Karel Vanwesenbeeck, Marc Van Craen, Robert
Devos, Therese Meisters, Walter Nees, Willy Neefs en Nand Brems
Verontschuldigingen:
Peter Croes, Bart Timmermans, Jan Govaerts, Jimmy Rubbens.
2. Verslag van de vorige vergadering: geen opmerkingen .
3. Briefwisseling:
 Mail van Bart Schepens (gewest Noorderkempen) : club bevraging ivm reserven
competitie.
 Klacht van binnenlandse zaken i.v.m. de voetbalwet n.a.v. een vriendschappelijke wedstrijd
van een provinciale ploeg tegen een nationaal spelend elftal (Behandeld door Marc).
 Mail van Bart Schepens (gewest Noorderkempen) i.v.m. LAVA- organisatie en
- communicatie.
4. Financiële toestand.
Jeff Bruynseels heeft de meeste rekeningen in orde gebracht. Voortaan is Argenta de bank voor al
onze bankprodukten. Voor de duidelijkheid vraagt hij dat de overschrijvingen van andere
rekeningen pas op 1 januari zullen uitgevoerd worden.
Jos vraagt hem om een begroting op te stellen tegen de volgende algemene vergadering.
Er zijn nog enkele stortingen van gewesten niet in orde. Hij vraagt dat voortaan een duidelijke
vermelding genoteerd wordt, welk gewest wat en waarom betaald. Het vorige factuur van het VFV
vertoonde een fout, het zou rechtgezet worden.
5. Boekhouding: Jos gaat via E-count een programma aanschaffen, zodat hij vanaf 1 januari alles kan
inboeken. In het begin zal het als niet- BTW- plichtige- vereniging zijn. Een BTW nummer zal
aangevraagd worden.
6. De nieuwe visie van het provinciaal comité: Marc geeft een verduidelijking op de werking van het
PC. De visie is veranderd, als voorzitter gaat hij delegeren.
De leden van het provinciaal comité zijn voor een goede, snelle werking nu onderverdeeld in
departementen.
 Competities: de voorzitter ( Marc) en de 2 ovz ( Bart en Luis)

 Sponsoring: Stan Elst, Jos Weyts en Marc
 Communicatie: Marc via een facebook pagina en Peter via mededelingen vanuit het
secretariaat
 Sportieve: Coca- Cola- Cup en Beker van Antwerpen: Gerda, Raymond, Willy
 Vorming: via dynamo project: Luis, Stan, Willy
 Minnelijke schikkingen: Stan, Gerda, Willy
 Financiën: Bart, Raymond, Danny
 Reglement, Sportleven, comités, studiecommissie: Frank, Marc
 G_ voetbal: Luis
7. Olympische dag zal plaatsvinden op zaterdag 21 mei, Beker Jos Present op maandag 16 mei
8. Grassroots binnen de provincie Antwerpen. Hilde bracht meer duidelijkheid over wat wel en niet
kan voor de gewestelijke werking van de gewesten. Er is nog geen definitief draaiboek
opgemaakt, dat zal pas na haar vergadering op 5 november kunnen gebeuren. We hebben haar
gevraagd om zeker half november via de LAVA -gewesten en de gewestelijke vertegenwoordigers
van de technische werking een verduidelijking te geven in het Brieleke. De voornaamste ideeën:
 De kinderen zullen als ploegjes deelnemen
 Er zijn voortornooien
 De deelnemers aan de twee hoofdtornooien ( memorial Present en Olympische dag) zullen
uit de voortornooien komen
 Er zijn geen wildcards voorzien
 Van U10 t.e.m. U13 wordt er in een 5 / 5 gespeeld de U14 en U15 spelen in een 8/8 format
 Enkel spelers actief op gewestelijk niveau, zijn toegelaten
 Nog openstaand: wat met niet- aangesloten kinderen die willen meedoen?
 Het hierboven opgesomde is nogmaals aangepast na een vergadering op 10 november met
Stanny Meskens en vertegenwoordigers van de 8 LAVA gewesten. Pas van zodra het
verslag van deze vergadering klaar is, kan het verspreid worden.
9. De volgende vergaderingen:
Studiecommissie: van 13 november wordt maandag 9 november; plaats is de zittingzaal van het
Brieleke.
LAVA - RvB vergadering van 24 november en LAVA - Algemene vergadering van 15 december
verschuiven naar dinsdag 8 december. Om 18:30 uur RvB en om 20:00 uur algemene vergadering.
10. Werking van de gewesten:
Via een schrijven gaat Nand al de verslagen van de gewesten opvragen van dit seizoen.
We zouden een te volgen leidraad moeten kunnen opstellen voor deze samenkomsten.
Eveneens zal hij navraag doen naar de gewestelijke vergaderdata.
Wat zeker zou moeten besproken worden, is het vernieuwde reglement van de gele kaarten. Teveel
vragen hieromtrent komen toe op het secretariaat en bij de vertegenwoordigers ( officiëlen).
Er kunnen op de gewestvergaderingen interessante onderwerpen op de agenda geplaatst worden,
maar de personen voor wie ze bestemd zijn zouden moeten aanwezig zijn. Meestal zijn het
dezelfde personen die bereikbaar zijn.
Wat er in het gewest besproken wordt kan op de volgende RVB - LAVA aangehaald worden en
vise versa.
Ieder gewest heeft het bijzonderste wat op hun agenda voorkomt, opgesomd.
Interessant is, dat het gewest Mechelen een agenda -item “dossier” heeft. Ingestuurde vragen of
opmerkingen worden bestudeerd door een verantwoordelijke en op de vergadering besproken.
Het vergaderritme kan wisselen. Ons lijkt 4 x per jaar een goed aantal.

11. Het schrijven vanuit Noorderkempen:
 Reserven competities: de bevraging is een goed initiatief. Het is echter beter dat er gerichte
vragen vanuit het PC gesteld worden aan de clubs. De huidige bevraging is te open en staat
al verschillende jaren op de gewestelijke agenda, met als resultaat een bevriezing van de
huidige toestand.
 Werking van LAVA - RvB en de communicatie is besproken in item 10.
12. Vriendenkringen van de scheidsrechters: racisme en agressie tegenover scheidsrechters staat op
hun agenda.
13. Website: Nand vraagt om aanvullingen en aanpassingen direct door te geven.
 Zuiderkempen, enkele namen worden aangepast
 Jos vraagt om een mogelijkheid om statistische gegevens op te vragen, in te bouwen.
 Om de verschillende website verantwoordelijken te scholen wordt via een doodle navraag
gedaan naar hun beschikbare momenten.
14. Bureau Arbitrage:
 Rekrutering: circa 35 kandidaten in Wommelgem en 10 in Tongerlo, allen aangebracht via
scheidsrechtersverenigingen of mond- aan- mond- reclame ( geen enkele via de clubs of de
referee ambassador
 Tekort aan scheidsrechters. Voorstel: de aanduidingen bij jeugd en reserven afhankelijk
maken van het aantal effectieve scheidsrechters.
Het principe: indien er te weinig SR zijn aangesloten bij een club, dan als laatste of geen
aanduiding voorzien voor hen. Indien de referee- ambassador een SR aangebracht heeft,
wel voorzien in de aanduidingen.
15. Het voorbije weekend heeft de provincie een 100% gescoord met het digitaal invullen van het
wedstrijdblad. Een bericht van het PC: Het digitale wedstrijdblad begint vlot te lopen. Afgelopen
speeldag werden voor eerste elftallen heren en de U21 100% van de wedstrijdbladen elektronisch
ingediend. Voor de dames en de reserven was er slechts 1 wedstrijdblad op papier ingediend. Dit
wil zeggen dat er uitstekend gewerkt wordt hieromtrent door clubs en scheidsrechters!
16. Er komen via E-KickOff nieuwe inschrijvingslijsten voor de gewestelijke ploegen. Deze lijsten
moeten ten laatste op 6 november binnen zijn. De 2de ronde begint tijdens het weekend van 9 en
10 januari 2016.
Het weekend van 6 en 7 februari (begin krokusvakantie) en het weekend van 26 en 27 maart
(Pasen) zijn vrije weekends.
17. Walter Nees is in een werkgroep bezig met een hervorming van het damesvoetbal. Hij hoopt bij
het einde van het seizoen een algemene vergadering te kunnen organiseren, zodat een competitiehervorming kan opgestart worden.
18. Volgende vergadering dinsdag 8 december om 18:30 uur
Verslag: Nand

