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Raad van Bestuur
Vergadering van 5 december 2016
1. Aanwezigen:
Jos De Ryck, Frans Van Breda, Jeff Bruynseels, Willy Neefs , Nand Brems, Bart Timmermans, Marc Van
Craen, Karel Vanwesenbeeck, Luis Asselberghs, Walter Nees, Robert Devos , Frank Van Brabant, Julien De
Keninck, Therese Meisters.
Verontschuldigingen:
Jan Govaerts, Stanny Meskens, Herman Geerts, Hilde Clessens.
Er zijn dus 14 van de 18 stemgerechtigde aanwezig, waardoor we een reglementaire stemming kunnen
houden.
2. Stemming over de 2 te coöpteren leden voor het provinciaal comité.
Jos heeft de te volgen stemprocedure volgens artikel 141 van het bondsreglement uitgelegd. De
vergadering gaat akkoord, waarna de 8 aanwezige kandidaten uitgenodigd werden om zich voor te stellen
1 persoon was verontschuldigd afwezig.
Na hun voorstelling werd tot een stemming overgegaan.
Therese Meisters en Chris Zoldermans zullen door Nand aan de secretaris generaal te Brussel
doorgegeven worden. Het is de bedoeling dat ze na hun benoeming, vanaf januari al actief ingeschakeld
worden in de werking van het PC.
3. Briefwisseling:


Een verslag van Walter Troonbeeckx over ALV vergadering van 12 november. We zullen het
verslag later verder bespreken.



Een vraag van het Bureau Arbitrage over de nieuwe mogelijkheid van clubs om forfaits en
afgelastingen van wedstrijden in te geven tot 3 uur voor het wedstrijdbegin. De scheidsrechters
zijn bezorgd omdat niet iedere scheidsrechter aan een computer gekluisterd zit. In de
voorliggende tekst staat dat iedereen automatisch verwittigd wordt bij een ingegeven actie, maar
hoe het zal gebeuren is nog niet geweten. Wat met de opleiders die voor een wedstrijd
aangeduid zijn? Zij staan nu niet gelinked aan een wedstrijd. Ook zij zullen moeten verwittigd
worden, maar hoe en door wie?

4. Toekomstvisie van LAVA:
De vergadering gaat akkoord met de door de voorzitter neergeschreven nota.
Er staat ons nog veel werk te wachten om dit praktisch uit te werken. Zo moeten de statuten en het
huishoudelijk reglement herschreven worden.
Er moet nagedacht worden over:
De samenstelling van de RvB .
Over wie kan en mag stemmen, er mogen immers geen conflictsituaties optreden.
Iedereen zal actief moeten werken om LAVA attractiever te maken.
Wat hier besproken wordt moet ook naar de gewesten doorvloeien en omgekeerd, wat in de
gewesten leeft moet hier besproken worden.

Dagelijks bestuur:
Om de werking beter te ondersteunen is de vergadering akkoord dat een dagelijks bestuur opgericht
wordt.
Zullen hiervan deel uitmaken:
De voorzitter, de beide ondervoorzitters, de penningmeester, de secretaris.
Afhankelijk van de noden zullen ze aangevuld worden door specialisten in hun materie.
Het dagelijks bestuur zal een eerste maal samen komen op 15 december om 14:00 uur.
Op 29 december en 19 januari telkens om 14:00 uur zullen de volgende vergaderingen zijn.
Op 23 januari zal dan de volgende RvB samenkomen om 19:30 uur om wat uitgewerkt is te bespreken.

5. Boekhouding, verzekeringen en uitbatingsovereenkomst:


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



De verzekeringen van de vrijwilligers zijn binnen de algemene Arena verzekering gedekt zijn.



De BA is opgemaakt vanaf 1 januari 2016.

6. Varia:


Bureau arbitrage: referee ambassadors, via de vriendenkringen zullen deze personen
aangesproken worden. Enkele hebben de indruk dat nog niet alle kringen in actie gekomen zijn.



Marc gaat een werkdocument samen stellen voor het tucht comité van het PC.



Walter vraagt dat de vrouwenproblematiek ook op de gewestvergaderingen aan bod zou komen.
Als ze uitgenodigd worden zullen zij agendapunten plaatsen en verduidelijken.



Karel merkt op dat de gewesten in december de namen van hun 3 personen moeten doorgeven
die ze afvaardigen voor de algemene vergadering.



In februari moeten de gewesten dat doen voor hun vertegenwoordiger voor de RvB.

7. Volgende vergadering op 23 januari 2017 om 19:30 uur .

Verslag: Nand Brems

