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Raad van Bestuur
Vergadering van 25 april 2016
1. Aanwezigen:
Denis Van Loo, Frans Van Breda, Frank Van Brabant, Jeff Bruynseels, Willy Neefs , Nand Brems, Luis
Asselberghs, Julien De Keninck, Walter Nees , Bart Timmermans, Stanny Meskens.
Verontschuldigingen:
Jos De Ryck, Jan Govaerts, Robert Devos, Therese Meisters, Marc Van Craen, Karel Vanwesenbeeck.
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. In het
vorige verslag van de Algemene Vergadering moeten, na een opmerking van Frank, de aanwezigen
gecontroleerd worden. De commissarissen zijn niet opgenomen.
4. Briefwisseling:


Verslag van Zuiderkempen



Uitnodiging van de Antwerpse foothappening op 16 mei.



Taakverdeling voor de LAVA Cup Finals op 21 mei.



Verslag van de Algemene Vergadering van het damesgewest.



Bericht van Ben Doumen i.v.m. studiecommissie.

5. Bespreking:


Zuiderkempen: Na hun laatste vergadering en een bevraging bij hun clubs is besloten dat het
bestuur zijn ontslag zal aanbieden. Er kunnen binnen hun clubs geen personen gevonden worden
om de huidige ploeg te versterken of te vervangen. De officieel afgevaardigden in het LAVA
bestuur ( Denis Van Loo, Jos Beneens en Luc Indekeu) zullen in een aangetekend schrijven aan de
secretaris hun ontslag aanbieden. Pas daarna zullen we actie kunnen ondernemen. Momenteel
hebben 9 clubs aangegeven dat ze in het gewest Geel/ Mol willen opgenomen worden, 4 zouden
willen aansluiten bij het gewest Lier/ Herentals, naar wat de overblijvende 4 clubs zullen doen,
hebben we nog het raden.



Antwerpse foothappening van 16 mei: De flyer is verdeeld. Stanny zal met zijn mensen instaan
voor de ondersteuning en organisatie.



Algemene vergadering van het dames gewest: Om een beslissende stem te hebben waren er
onvoldoende clubs aanwezig. De bezorgdheid van het vrouwenbestuur is dat er geen pyramidestructuur meer is bij de vrouwen. Ook is het moeilijk om via de dalers naar de juiste sportieve
verhoudingen te komen. Vermits de verkozenen van het PC verantwoordelijk zijn voor de
competitie-organisatie, wordt hen gevraagd om mee over deze problematiek na te denken.



Vertegenwoordigers op de Algemene Vergadering van het VFV: De vergadering is akkoord dat
onze provincie vertegenwoordigd wordt door: Marc Van Craen, Gerda Swaelen, Bart
Timmermans, Walter Troonbeeckx, Willy Wittocx.

6. Financiële toestand:


Jeff heeft de financiële toestand overlopen. Er is weinig veranderd sinds de vorige RvB..

7. Boekhouding, verzekeringen en uitbatingsovereenkomst:


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

8. LAVA CUP Finals


De trekking van de planning zal op 13 mei om 19:00 uur (voorafgaand op de studiecommissie)
gebeuren.

9. Werking van de gewesten:


Rupel/Klein Brabant: Op hun vergadering is gevraagd waarom er geen U19 kunnen ingeschreven
worden. Dat zou geen recente voorgeschiedenis hebben.



De klachten over de jeugdreeksen: Zoals eerder al besproken werd, zouden er veel problemen
vermeden kunnen worden , indien al de clubs naar eer en geweten hun niveau codes zouden
invullen. Zo zijn er nu clubs die moedwillig een te lage code ingeven om toch maar te kunnen
opscheppen met een” kampioentitel”.

10. Website:
Walter vroeg naar een syllabus. Deze kan gemakkelijk via internet opgezocht worden, Nand zal ze hem
doorsturen.
11. Banket: het banket van LAVA gaat door in het gewest Antwerpen op 27 mei.


De uitnodigingen zijn verstuurd.

12. LAVA kaarten: Frank zal een prijsaanvraag doen bij de drukker. Voor LAVA gewesten die geen wedstrijden
organiseren zal een beperking zijn van hun vrijkaarten. Is er wel een degelijke werking dan zal er geen
achteruitgang zijn t.o.v. dit jaar.
13. Volgende vergadering op 6 juni om 19:30 uur voor de RvB.

Verslag: Nand Brems

