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Raad van Bestuur 

Vergadering van 26 juni 2017 om 19:30 uur. 

Aanwezig: Jos De Ryck, Frank Van Brabant, Nand Brems, Marc Van Craen, Frans Van Breda, Walter Nees, 

Stanny Meskens, Jan Govaerts, Jeff Bruynseels, Willy Neefs. 

Verontschuldigd: Bart Broeckx, Bart Timmermans, Herman Geerts, Julien De Keninck, Karel 

Vanwesenbeeck, , Robert Devos, Therese Meisters. 

Besproken: 

 Het vorige verslag is goedgekeurd. 

 De gewijzigde statuten zullen eerdaags op de site van het staatsblad verschijnen. 

 Banket van LAVA, op zaterdag 3 juni in Hotel Florent te Lier, er waren slechts 15 aanwezigen, 

spijtig dat vooral leden van het PC aanwezig waren, de leden van RvB en PJO zouden meer 

moeten aanwezig zijn. Volgend jaar voorzien we begin mei, het gewest Mechelen is aan de beurt 

als organisator. 

 Web Site:  

o Jos zou graag een herschikking van onze site doen. Zo zou er een provinciale 

weekkalender moeten opstaan.  

o De foto’s van de LAVA jeugd Cup en de Coca Cola Cup zouden er ook moeten opkomen. 

Momenteel zijn er capaciteitsproblemen. De programmeur is gevraagd om het op te 

lossen.  

o Nand vraagt om na te denken over hoelang een document op de site moet staan. 

o Ook zou moeten gedacht worden aan o.a. de integratie van KVV ( de eerste gesprekken 

worden gevoerd door Jos en Karel). Hun site is www.kvv.be. 

 Bureau Arbitrage:  

o Er worden geen assistenten meer voorzien in 4de provinciale, hopelijk kan deze regel ooit 

teruggeschroefd worden. 

http://www.vvantwerpen.be/lava/


o Voor vriendschappelijke ploegen kunnen eigen scheidsrechters op voorhand via mail 

doorgegeven worden aan het secretariaat, als het mogelijk is wordt hiermee rekening 

gehouden. 

o Voor de beker van A’pen blijven de assistenten voorzien. 

o Er is een groot verschil in werking tussen de vriendenkringen. 

o Voor de werving worden de sociale media nu actief gebruikt. 

o De clubs zouden aandacht moeten besteden aan de ontvangst van de scheidsrechters. 

o De op de Algemene Vergadering gegeven presentatie zal op de LAVA site geplaatst 

worden. 

 LAVA jeugd Cup van 5 juni.  

Er werd een evaluatie opgemaakt van de deze jeugd cup. We mogen van een geslaagde 

organisatie spreken. 

 Agenda gewestvergaderingen. Op vraag van Frans om een presentatie van de gewijzigde 

reglementen op de gewestvergaderingen van september te kunnen vertonen, zal Jos navraag 

doen dat zoiets bestaat en beschikbaar is. 

 Wij voorzien om 2 maandelijks te vergaderen, een woensdag heeft de voorkeur. Nand zal een 

voorstel doen. De RvB zal op de 3de woensdag van de pare maanden doorgaan. Wij stellen voor 

dat de gewesten in de onpare maanden vergaderen, de 4de maandag? 

 Het volgend DB vind plaats op woensdag 30 augustus om 20:00 uur. 

 Er zal een werkgroep Coca Cola Cup moeten opgericht worden o.l.v. Gerda, Raymond en Jos.  

 Walter denkt dat het vrouwengewest eindelijk kan uitgebreid worden, zo heeft hij iemand op het 

oog vanuit Antwerpen en Turnhout. 

 Vergaderdatums provinciale reglementscommissie: 

o 8 september 

o 13 oktober 

o 10 november 

o 8 december 

o 12 januari 

o 9 februari 

o 9 maart 

o 13 april 



o 11 mei 

o 8 juni 

 Vergaderdatums RvB: 

o Woensdag 18 oktober  

o Woensdag 20 december 

o Woensdag 21 februari 

o Woensdag 18 april 

o Woensdag 20 juni 

Vergadering RvB telkens om 19:30 voorafgegaan door een Dagelijks Bestuur 18:30. Bijkomende 

vergadering DB op 30/8 om 20:00 uur. 

 Voorstel van vergaderdatums voor de gewesten: 

o Maandag 25 september of vroeger 

o Maandag 27 november 

o Maandag 29 januari 

o Maandag 26 maart 

o Maandag 28 mei 

Verslag: Nand 


