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Raad van Bestuur
Vergadering van 23 februari 2016
1. Aanwezigen:
Denis Van Loo, Frans Van Breda, Frank Van Brabant, Jeff Bruynseels, Jos De Ryck, Willy Neefs , Nand
Brems, Bart Timmermans, Therese Meisters, Marc Van Craen.
Verontschuldigingen:
Peter Croes , Hilde Clessens, Jan Govaerts, Jimmy Rubbens , Herman Geerts, Karel Vanwesenbeeck,
Walter Nees, Julien De Keninck, Robert Devos.
2. Er zijn geen opmerkingen op het verslag van vorige vergadering. Het is te vinden op onze site.
3. Briefwisseling:


Het damesgewest: Door de afwezigheid verschoven naar volgende vergadering.



ALV ( Amateurliga Vlaanderen): Nand zal een power- point- presentatie over ALV doorsturen.



Guido Vervecken van het gewest Antwerpen is de vervanger van Luis Asselberghs voor de
Algemene Vergadering .



Michel Vernelen zal het gewest Geel/ Mol vertegenwoordigen in het damesgewest.

4. Financiële toestand:


Jeff heeft de financiële toestand overlopen.



Hij heeft van de lopende rekening geld op de spaarrekening geschreven.



Op 10 maart komen Jos, Jeff en Peter samen om de rekening van de vriendenkringen uit te klaren.

5. Boekhouding, verzekeringen en uitbatingsovereenkomst:


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

6. Olympische Dag en/of Memorial Jos Present


Op Pinkstermaandag (16 mei – vroeger de Memorial Jos Present) zal een grass root day tornooi
doorgaan. De organisatie is in handen van Hilde met haar collega’s. We stellen voor om een
nieuwe naam voor deze evenementen -dag te kiezen. Zou Antwerpse foot happening een goede
omschrijving zijn?



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, hij 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.

7. Werking van de gewesten:


Noorderkempen:
 Er zullen volgend jaar geen kalenderboekjes meer gedrukt worden. Via de gewesten
vragen we om de clubs te sensibiliseren om hun pagina op de KBVB- site up te daten. Dus
niet alleen de naam van de GC, maar ook deze van de jeugd coördinator, de
tornooiverantwoordelijke, de verantwoordelijke voor het vrouwenvoetbal in te vullen.
 De Beker Van Antwerpen voor heren, het PC zal volgend seizoen de ploegen uit 1ste en 2de
alsook deze van 3de en 4de proberen bij mekaar te nemen. Het is ook de bedoeling om de
clubs uit de reguliere competitie die in dezelfde reeks opgenomen zijn, niet tegen mekaar
te laten spelen.



Turnhout: volgende dinsdag is de volgende vergadering.



Lier/Herentals: 4 april is de volgende vergadering.



Mechelen: op 14 maart is de volgende vergadering.



Zuiderkempen: er is voorlopig geen vergadering gepland.



Antwerpen: op 14 maart is de volgende vergadering.



Rupel/Klein Brabant: hun vergadering is in januari gehouden. Zij noteerden opmerkingen ivm de
reeksindelingen bij de jeugd. Indien de clubs de code bij hun ploegen juist invullen wat in het
belang is voor een goede jeugdwerking, zouden de gegeven bezwaren moeten opgelost zijn.



Geel/ Mol: morgen hebben zij een bestuursvergadering.

8. Website:
De programmeur heeft de paswoorden bezorgd. Aan ieder die er eentje ontvangen heeft wordt gevraagd
om het uit te proberen.
Bart vraagt naar de beloofde syllabus.
9. SVPA laat via Jimmy weten dat we welkom zijn op hun vergaderingen. Als we weten wanneer ze samen
komen, kunnen we een beurtrol invoeren zodat er steeds 2 personen vanuit LAVA aanwezig zijn.
10. Inkomprijzen: vorig seizoen hebben we het volgende voorstel aangenomen. Wat stellen we voor volgend
seizoen voor?


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.

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.

12. Volgende vergadering op 21 maart om


19:00 uur voor de RvB



20:00 uur Algemene Vergadering

Verslag: Nand Brems

