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Raad van Bestuur
Vergadering van 6 juni 2016
1. Aanwezigen:
Frans Van Breda, Frank Van Brabant, Jeff Bruynseels, Willy Neefs , Nand Brems, Bart Timmermans, Robert
Devos, Therese Meisters, Marc Van Craen, Karel Vanwesenbeeck, Hilde Clessens.
Verontschuldigingen:
Jos De Ryck, Jan Govaerts, Luis Asselberghs, Stanny Meskens, Walter Nees , Julien De Keninck, Herman
Geerts.
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:


De ontslagen van het gewestbestuur van Zuiderkempen zijn binnengekomen.



Het ALV-verslag met de melding dat er geen vergadering is in juni .

5. Bespreking:


Zuiderkempen: De gewestbesturen van Lier/Herentals en Geel/Mol weten welke clubs zich bij
hen aansluiten.
 Bij Lier/Herentals: Noordstar, Linda Olen, Wiekevorst, Westerlo, Booischot.
 Bij Geel/Mol: AC Olen, Achter Olen, Oosterzonen, Oevel, Tongerlo, Immer Voort, Heultje,
Ramsel, Blauberg, Houtvenne, Westmeerbeek en Herselt.



Antwerpse foothappening van 16 mei: Omdat er slechts 10 deelnemers ingeschreven hadden, is
het evenement afgelast. Het is duidelijk dat afgestapt moet worden van de vrije inschrijvingen en
dat er gekeken wordt of het mogelijk is om via de club-trainers kinderen naar Wommelgem te
krijgen.

6. Financiële toestand:


Jeff heeft de financiële toestand overlopen. Hij zou het aantal zichtrekeningen willen reduceren
naar 1.

7. Boekhouding, verzekeringen en uitbatingsovereenkomst:


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



De vrijwilligers zijn via de KBVB verzekerd. Arena is de verzekeringsmaatschappij.

8. LAVA CUP Finals:


Volgende keer erop toezien dat voor de helpers bij het eten ook drank wordt voorzien.



Stanny heeft (omdat het de eerste keer was) veel werk zelf gedaan. Volgende keer wordt best op
voorhand een duidelijk planning opgemaakt, met de vraag aan de gewesten om helpers af te
vaardigen.



Betreurenswaardig is dat in de namiddag scheidsrechters het laten afweten hebben. Zo hebben
o.a. Stanny en Marcel wedstrijden moeten leiden.



De veldbezetting was op het einde ook niet optimaal, waardoor de afsluitende receptie zijn doel
misgelopen is.



Er waren teveel koude schotels voorzien.



Best is ook om een begeleider per ploeg te voorzien.

9. Stephanie Verhelst is de nieuwe 1ste substituut voor het VFV. Nu worden er nog 2 substituten gevraagd
voor onze provincie.
10. Werking van de gewesten:


Bureau arbitrage: De rekrutering van scheidsrechters verloopt nog steeds moeilijk.
Veranderingen wekken argwaan op, maar het is de hoogste tijd dat scheidsrechters aangeworven
worden. In deze context zijn opmerkingen welkom. Zou het niet wenselijk zijn dat de clubs naar
aantallen van 1 op de 2 ploegen gaan? In de wandelgangen wordt door de scheidsrechters veel
ongenoegen , zowel door de jonge als oudere scheidsrechters. Dus de schuld doorschuiven is niet
de juiste oplossing; het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ook veranderingen in ons
samenlevingsmodel werken niet altijd positief op het gemoed. Morgen gaat een algemene
vergadering van de SVPA door, er zal een nieuw bestuur verkozen worden, hopelijk vinden ze
nieuwe moed en inspiratie om een doorstart te maken. Door het internationaal board zijn er 92
wijzigingen voorgesteld. Er zullen nieuwe boekjes opgesteld worden met deze informatie in
verwerkt. Wilfried Rombouts volgt Youri Cosco op; Luc Leroy en Philippe Urlus zijn nieuwe
opleiders; Jef De Roover en Rudy Hendrickx stoppen.



Studiecommissie: reglementswijzigingen zouden in de gewesten moeten besproken worden en
waar nodig zou de genoteerde informatie moeten doorvloeien naar de provinciale
studiecommissie. Zo zou de problematiek van de B-ploegen moeten besproken worden.

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



Er waren na een laatste afmelding slechts 13 personen aanwezig. De aanwezigen hadden deze
keer groot gelijk, want we hebben lekker gegeten en een gezellige avond doorgebracht op een
mooie locatie.



Was het voor sommigen toch een verkeerde plaats? Vorige keer toen het gewest Antwerpen ook
de organisator was, werd nochtans een recordaantal aanwezigen geteld. Of was de datum niet
goed gekozen?

12. LAVA kaarten:


Frank mag ze deze week ophalen bij de drukker ( is uiteindelijk toch nog verschoven naar een
latere datum, de drukker heeft technische problemen).



We voorzien 5 kaarten voor de gewestbesturen en maximaal 10 voor de gewesten met een goed
draaiende LAVA beker.



We zouden moeten zorgen dat ieder gewest met een LAVA beker opstart. Een gewest met een
traditie die al jaren zulke beker organiseren kan als voorbeeld genomen worden. Nand zal
Turnhout, Mechelen en Noorderkempen de informatie van Lier/Herentals bezorgen. Bij de
opstart hoeft het natuurlijk niet te groots aangepakt te worden; de gewesten moeten de kans
krijgen om hierin te groeien.

13. Wat met LAVA? We moeten nadenken over waar we met onze organisatie willen naartoe gaan. Iedere
aanwezige zou het gevoel moeten hebben dat hij/zij iets te zeggen heeft. Vergaderen om te vergaderen
moet vermeden worden. Zo zou er discussiestof vanuit de basis naar de vergadering moeten
doorstromen en omgekeerd. Frans had graag gezien dat de problematiek van de opleidingsvergoedingen
terug op tafel gebracht wordt. De meerderheid van de vergadering is ervan overtuigd dat het een
politieke beslissing is, die we niet kunnen forceren. Temeer daar een vergoeding indruist tegen de
opleidingsvisie voor de jeugd.
14. Op 8 juli worden de trainers van de hogere amateurreeksen uitgenodigd om de wijzigingen voor het
volgende seizoen door te nemen.
15. Op 22 augustus ontvangt Hilde de provinciaal - en interprovinciaal spelende clubs, zij zijn verplicht om
met 2 personen per club aanwezig te zijn. Op 30 augustus geeft ze de kans aan de gewestelijke clubs om
een speciaal voor hen voorziene vergadering bij te wonen. Ze merkt ook op dat op een schrijven van het
Provinciaal secretariaat in maart, om het mailadres van de TVJO door te geven, weinig respons gekomen
is.
16. Op vraag van Therese hoeveel de lidgelden bedragen, zal Nand (na de informatie door Jeff doorgegeven)
een brief opstellen en aan de gewesten bezorgen.
17. Volgende vergaderdata worden voorgesteld:


Studiecommissie:
 Nationale studiecommissie:
1. Maandag 12 september 2016
2. Maandag 10 oktober 2016
3. Maandag 14 november 2016

4. Maandag 12 december 2016
5. Maandag 16 januari 2017
6. Maandag 13 februari 2017
7. Maandag 13 maart 2017
8. Maandag 10 april 2017
9. Maandag 15 mei 2017
10. Maandag 12 juni 2017
11. Zaterdag 24 juni 2017: AV
 Provinciale studiecommissie:
1. Vrijdag 9 september 2016
2. Vrijdag 7 oktober 2016
3. Woensdag 9 november 2016
4. Vrijdag 9 december 2016
5. Vrijdag 13 januari 2017
6. Vrijdag 10 februari 2017
7. Vrijdag 10 maart 2017
8. Vrijdag 7 april 2017
9. Vrijdag 12 mei 2017
10. Vrijdag 9 juni 2017
 LAVA RvB
1. Maandag 22 augustus 2016
2. Maandag 26 september 2016
3. Maandag 28 november 2016
4. Maandag 19 december 2016 (algemene vergadering?)
5. Maandag 23 januari 2016
6. Maandag 27 februari 2016
7. Maandag 27 maart 2017 (algemene vergadering?)
8. Maandag 24 april 2017
9. Maandag 22 mei 2017
10. Maandag 26 juni 2017

18. Volgende vergadering op 22 augustus om 19:30 uur voor de RvB.

Verslag: Nand Brems

