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Raad van Bestuur
Vergadering van 21 maart 2016
1. Aanwezigen:
Denis Van Loo, Frans Van Breda, Frank Van Brabant, Jeff Bruynseels, Willy Neefs , Nand Brems, Therese
Meisters, Marc Van Craen, Luis Asselberghs, Herman Geerts, Julien De Keninck, Walter Nees , Karel
Vanwesenbeeck.
Verontschuldigingen:
Jos De Ryck, Jan Govaerts, Robert Devos, Bart Timmermans.
2. Omdat de voorzitter Jos De Ryck verontschuldigd is, heeft Frans Van Breda de vergadering voorgezeten.
3. Er zijn geen opmerkingen op het verslag van vorige vergadering. Het is te vinden op onze site.
4. Briefwisseling: Geen briefwisseling toegekomen.
5. Enkelen hebben geen uitnodiging via mail ontvangen voor de aansluitende Algemene Vergadering. Nand
heeft voorlopig geen idee wat hiervan de oorzaak is.
6. Financiële toestand:


Jeff heeft de financiële toestand overlopen.



De volmachten zijn besproken, Peter heeft voortaan ook een volmacht zodat “Wommelgem” kan
werken. Een kasboek is in gebruik genomen; ieder kwartaal zal Jos de gegevens ingeven.

7. Boekhouding, verzekeringen en uitbatingsovereenkomst:


Uitbatingsovereenkomst: de juridische dienst van de KBVB bestudeert een mogelijke
overeenkomst.

8. Olympische Dag en/of Memorial Jos Present


Op Pinkstermaandag (16 mei – vroeger de Memorial Jos Present) zal een grass- root –daytornooi doorgaan. De organisatie is in handen van Hilde met haar collega’s.



Deze dag is voorzien voor kinderen die zich zelf aanbieden. Via het VFV zullen de GC’s en jeugdcoördinatoren ingelicht worden. Ook niet-aangesloten kinderen zullen welkom zijn.



De meisjes tot U11 worden in de voormiddag verwacht, de jongens tot U11 in de namiddag.



De Olympische dag (21 mei): ook hiervoor zullen we met een nieuwe naam komen. Deze dag zal
voorbehouden worden voor clubploegen. Als naam zouden we LAVA jeugd-cup kunnen nemen.



Deze dag wordt voorbehouden voor clubploegen van U10, U11, U12, U13, U15 en U17.



De inschrijvingen moeten bij Nand binnen zijn voor 31 maart.



Op 6 april komt de werkgroep samen om de organisatie op punt te stellen.



Nand zal samen met Stanny een reglement opstellen.

9. Werking van de gewesten:


Noorderkempen:
Er is de vrees dat er weinig respons zal komen om deel te nemen.



Turnhout: het is afwachten of er clubs gaan deelnemen. Er waren op hun vergadering
opmerkingen aangaande de herschikking van de jeugdreeksen in januari. Wij zijn ervan overtuigd
dat indien de clubs realistische niveau -codes ingeven er veel zal opgelost zijn. De bedoeling van
de KBVB is om via IT de reeksen te laten samen stellen.



Lier/Herentals: de jeugdbeker is bezig.



Mechelen: afwachten wat hun deelname betreft.



Zuiderkempen: er is voorlopig geen vergadering gepland.



Antwerpen: afwachten wat hun deelname betreft.



Rupel/Klein Brabant: afwachten wat hun deelname betreft.



Geel/ Mol: de kandidaat- clubs worden verwacht tegen einde maart. Er is een U10 en U11 tornooi
gepland op 13 april.



Dames: het bestuur zou graag een hervorming willen van de reeksindelingen.

10. Website:
Nand zal een wordpress - syllabus overmaken aan Julien.
Via onze site zal Nand de oproep voor vacante kandidaturen voor parketleden publiceren ( het is eerder
in Sportleven verschenen).

11. Banket: het banket van LAVA gaat door in het gewest Antwerpen op 27 mei.


We zullen uitnodigen: de leden van de RvB en de volgers van de studiecommissie. Natuurlijk zal
onze bondsvoorzitter François niet ontbreken in dit lijstje. Via Stanny zal Nand een lijst opvragen
van zijn prospectiewerkers, zodat ook zij zich kunnen inschrijven.



Van zodra het gewest een plaats en een kostprijs heeft, kunnen de uitnodigingen gemaakt
worden.

12. LAVA kaarten: Frank zal een prijsaanvraag doen bij de drukker. We houden het aantal op 700; hetzelfde
als de voorbije jaren.

13. Volgende vergadering op 25 april om 19:30 uur voor de RvB

Verslag: Nand Brems

