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Algemene vergadering
Vergadering van 8 december 2015.
1. Aanwezigen:
Denis Van Loo, Frans Van Breda, Frank Van Brabant, Herman Geerts, Jeff Bruynseels, Jos De Ryck, Julien
De Keninck, Karel Vanwesenbeeck, Marc Van Craen, Robert Devos, Walter Nees, Willy Neefs, Nand Brems
Bart Timmermans, Jan Govaerts, Jimmy Rubbens, Luis Asselberghs, Stanny Meskens, François De
Keersmaecker, Jos De Smedt, Jos De Boeck, Willy Wittocx, Gerda Swaelen, Fred Van Laer, Marcel Van
Hees, Bart Schepens, Danny Faes, Theo Knegtel, Rian Adriaensen, Fred Marien.
Verontschuldigingen:
Peter Croes , Hilde Clessens, Therese Meisters, Herman Peeters, Jos Beneens, Luc Indekeu, Bart Broeckx,
Raymond Coppin.
2. De ontvangen volmachten werden genoteerd.
3. Welkomstwoord door de voorzitter Jos De Ryck.
Jos stipt aan dat het zijn tweede algemene vergadering is en blikt even terug naar het begin: waarmee zijn
we bezig?
Iedereen is in het fusieverhaal VACLA , studiecommissie, bureau-arbitrage, technische commissie… mee in
LAVA ingestapt.
De website is voltooid. De aanpassingen die nu moeten gebeuren, hebben we in eigen handen.
Vermits het VFV gesubsidieerd wordt door de Vlaamse overheid, moeten we ons aan hun regels en
verplichtingen houden. Er tegen ingaan heeft geen zin. Het nieuwe decreet dat in opbouw is, zal
andermaal een verschuiving teweeg brengen.
Het talent dat België nu tentoonspreidt op de voetbalmat, is het bewijs dat er degelijk en goed gewerkt
wordt. Maar we moeten in ons zelf geloven en iedereen van deze visie overtuigen. De werking van de

gewesten moeten we in deze optiek onder de ogen kijken. We moeten trachten om de neuzen in
dezelfde richting te krijgen, een richting die uitgeschreven is in het decreet.
Een ander belangrijk item is: hoe kunnen we op regelmatige basis alle clubs benaderen? Daarvoor heeft
de voorzitter iedereen binnen deze vergadering nodig. Vermits alle geledingen van het provinciale voetbal
aanwezig zijn, moet dat lukken. Om te top te behouden, staan we in voor het algemeen belang van de
amateurclubs in Vlaanderen en niet specifiek voor onze eigen club.

4. Ontslagen en benoemingen in de RvB LAVA:
Ontslag: Victor Van Alstein
Benoeming: Luis Asselberghs. Met een unanimiteit pro is deze benoeming goedgekeurd.
5. Financieel verslag: Jeff Bruynseels , de penningmeester, is tevreden dat alles wat moest betaald zijn door
de gewesten, ook op tijd betaald is. Naar volgend seizoen voorziet hij positieve vooruitzichten. Een
begroting wil hij begin volgend jaar klaar hebben. Alhoewel het moeilijk is de eerste keer dat alles
samengevat wordt.
6. Boekhouding: Jos doet het nodige om in orde te zijn; zo is het BTW nummer ondertussen afgeleverd.
7. Verzekeringen: via Arena wordt al wat te verzekerd moet worden, besproken en de nodige polissen
afgesloten.
8. De uitbatingsovereenkomsten: is in onderzoek.
9. Olympische dag op 16 mei , indien nodig voorzien we ook 23 mei. Jos vraagt dat iedereen zich achter dit
project schaart. Het is nodig dat we op provinciaal vlak iets hebben om mee naar buiten te komen.
Nu de prospectiewerking stopgezet is, is het aan ons om na te denken hoe we gelijke kansen aan alle
kinderen kunnen geven. We moeten zowel aan jongens als aan meisjes denken, zowel aan aangesloten
spelers als aan vrije kinderen.
Als al de gewesten of gegroepeerde gewesten volgend jaar een LAVA-beker organiseren, kan er misschien
een grote finaledag voorzien worden.
10. Op 20 december zal door Stanny aan enkele prospectie-teams gevraagd worden om te komen helpen.
11. Slotwoord door de KBVB voorzitter François De Keersmaecker:
Het gaat snel , de stichtingsvergadering is nog maar pas afgelopen en we zijn al meer dan een jaar verder.
Ook voor de KBVB was het een turbulent jaar; ondertussen zijn de meeste problemen opgelost. De
nieuwigheid naar volgend seizoen is natuurlijk de competitie-hervorming van 1ste en 2de klasse.
Zo zal er een duidelijke scheiding zijn tussen betaald voetbal met een reeks 1A en 1B en amateurvoetbal
met 1ste klasse amateurs (VFV-CAFF) en 2de en 3de klasse amateurs en provinciaal voetbal ( VFV en ACFF
gescheiden) .
Ook de comités zullen aan de realiteit aangepast worden, sport-, beroeps-, en provinciaal comités. De
bedoeling is dat beroepsvoetbal en amateurvoetbal zullen gescheiden worden, dat de comités dichter bij
de mensen zullen staan, niet meer in het verre Brussel.

Het Belgische voetbal staat nu op nr. 1 in de wereld. Door sommigen wordt daar misprijzend over gedaan,
maar we moeten fier zijn dat deze jonge groep, met veel doublures deze rangschikking aanvoert.
Ook mogen we fier zijn dat wij met zijn allen aan de basis liggen van dit succes.
In 2016 zal het Europees kampioenschap doorgaan in Frankrijk; het zal een volgend uitdaging worden.
Nu is er terreurdreiging; hopelijk slijt alles snel en kunnen we naar de orde van de dag overgaan.
Zaterdag is de trekking in Parijs. Met zijn allen hopen we op een aantrekkelijke loting.
Wat ook belangrijk is, zijn de plaatsen waar we met de ploeg zullen terecht komen, want het aantal te
verkrijgen tickets is afhankelijk van de stadion-capaciteiten.
Vervolgens wenst François iedereen nog een goede 2de seizoenshelft, waar de goed gerangschikte
ploegen bevestigen en de mindere ploegen uit de heenronde een tandje bijsteken.
12. Volgende vergadering voorlopig voorzien op 21 maart 2016.

Verslag: Nand Brems

