L.A.V.A. VZW stamnr. 6740
Liga Amateur Voetbal Antwerpen, Vereniging zonder winstoogmerk

Brieleke 18
rpr: Antwerpen

2160 Wommelgem
BTW BE 0413 315 119

http://www.voetbalantwerpenvfv.be/lava/

Studiecommissie
Studiecommissie van 13 mei 2016 in het Brieleke
1. Aanwezigen, verontschuldigingen.
 Aanwezig: Luis Asselberghs, Bart Timmermans, Walter Nees, Nand Brems, Walter
Troonbeeckx, Fred Marien, Marc Van Craen, Willy Wittocx, Jos Weyts, Gerda Swaelen,
Jeff Bruynseels, Stanny Meskens, Raymond Vermeulen, Marcel Van Hees, Pierre De
Hollander, Herman Van Den Nieuwenhuizen, Frank Van Brabant, Robert Devos , Jan
Govaerts, Frans Van Breda.
 Verontschuldigd: Jos De Ryck, Karel Vanwesenbeeck, Danny Faes, Jos de Boeck, Peter
Croes, Fred Van Laer, Julien De Keninck, Stan Elst.
Marc heeft van Karel de groeten overgebracht vanuit Bakoe in Azerbeidzjan, waar deze de
nationale U17 begeleidt.
2. Er zijn geen opmerkingen op het vorige verslag.
3. Briefwisseling:
 Een schrijven vanuit de administratie om de vertegenwoordigers voor de Algemene
vergadering van de KBVB van onze provincie door te geven.
Doordat Marc afwezig zal zijn, is Bart als delegatieleider aangeduid.
Jos Schauwaers wordt vervangen door Frank Van Brabant.
Denis Van Loo wordt vervangen door Walter Nees.

Goedgekeurde punten:

4. (15-34) Toepasselijkheid van het Gerechtelijk Wetboek.
5. (15-56) Periode van de desaffectatie ( uitsluitend in de maanden mei en oktober).
6. (15-59) Inboeken van gele kaarten voor wedstrijden van de eindronde.
7. (15-60) Tijdelijke bepalingen tot einde 2015 – 2016 ( reviewcommissie).

8. (15-74) Agressie op een lid van het arbitrageteam, verbaal geweld (spreekkoren) of
wanordelijkheden buiten het speelveld (aangaande het profvoetbal).
9. (15-78) Wijziging van de term “dames” in “vrouwen” in het Nederlandstalige reglement.
10. (15-79) Transfer van een speelster komende uit het buitenland.
11. (15-80) Beker van Belgie Dames - Klasseverlaging.
12. (15-81) Jeugdcompetities VFV. Opmerking op de voorliggende tekst “Op straffe van” ( is
geschrapt wat niet zou mogen).
13. (15-82) Sancties opgelegd aan de clubs: inwerkingtreding.
14. (15-83) Gebruik van E-Kickoff en buitengewone procedure voor het Betaald Voetbal.
15. (15-84) Wegvallen van de Nationale Voetballiga.
16. (15-85) Aanhorigheid tot een kampioenschap.
17. (15-86) Benaming van de afdelingen.
18. (15-88) Registratie van gele kaarten in de Super League Vrouwenvoetbal.
19. (15-89) Arbitrage KBVB/ ACFF/ VFV en in de sportieve provincie Brabant.
20. (15-90) Weddenschappen.

Interpretaties Uitvoerend Comité en beslissingen algemene vergadering vzw KBVB:
Van R15.185 Art.156 (Bondsonderscheidingen)
Van R15 189 ( Super League Vrouwenvoetbal)
Van R15.192 (Interpretatie ivm de kwalificatieronde, barragewedstrijden en stijgers naar 2de
nationale vrouwen)
R15.195 (Deelnemers aan de interprovinciale eindronde)
R15. 197 Interpretatie betreffende de bevorderingsclubs die dalen maar worden opgevist in 3de
klasse amateurs ACFF.

Besproken punten:

21. (15-41) Hervorming van het Sportcomité en het beroepscomité: wij steunen de voorliggende
versie.

22. (15-47) Provinciale comités: A’pen is akkoord met de voorliggende teksten.

23. (15 – 60) Tijdelijke bepalingen tot einde 2015-2016.
24. (15-68) Drones: Het gebruik van drones wordt gespecificeerd.
25. (15 – 76) Samenstelling van de reeksen: club met twee eerste herenploegen: Een club kan met
haar B- ploeg in eenzelfde afdeling spelen als haar A-ploeg, als ze in een andere reeks kan
geplaatst worden. Wij zijn niet akkoord.

26. (15 – 77) Specifieke voorwaarden voor de eerste herenploegen: We hadden graag een
verstrenging in de teksten gezien, ook voor de eindronden zou er een verstrenging moeten komen.
Alsook voor het vrouwenvoetbal zou het moeilijker moeten gemaakt worden.

27. (15 – 87) De opleiding en de diensten van trainers: De opsomming in het reglement wordt aan de
huidige realiteit aangepast.
28. (15 – 91) Bondsonderscheidingen: Voor een lid dat meerdere mandaten uitoefent, wordt enkel het
mandaat met de hoogste coëfficiënt in aanmerking genomen.
29. (15 – 92) Kalender FUTSAL.
30. (15 – 93) Gele kaarten: registratie - retributie.
31. (15-94) Dag van de schorsing: Dit jaar waren vooral voor de eindronden fouten bij de getoonde
kaarten.
32. (15-95) Super League Vrouwenvoetbal.
33. (15-96) Ontslag buiten de periode van 1 april tot 30 april.
34. (15-97) Interprovinciale vrouwencompetitie ACFF.
35. (15-98) Organisatie van de periodekampioenschappen:.in Artikel 1538 zou item 12 moeten
geschrapt worden.
36. (15-99) Bekers, diploma’s en medailles.
37. (15-100) Wijziging van de term “ betaald voetbal” in “profvoetbal”.
38. (15-101) Heraansluiting in hetzelfde seizoen van een in oktober gedesaffecteerde speelster?
39. (15-102) Futsalkampioenschappen U21.
40. (15-103) Futsal: verplichte inschrijving op het wedstrijdblad.
41. (15-104) Reserveploegen op regionaal vlak ACFF.

42. (15-105) Interprovinciaal jeugdkampioenschap ACFF.
43. (15-106) Jeugdlabel ACFF.
44. (15-107) Duur van de jeugdwedstrijden ACFF.
45. (15-108) Agressie op een lid van het arbitrageteam, verbaal geweld ( spreekkoren) of
wanordelijkheden buiten het speelveld in het amateurvoetbal: Dit tekstvoorstel zou in het
arbitragecomite moeten besproken worden. Wij hebben geen opmerkingen.
46. (15-109) Scheidsrechtersvergoedingen: indien er een verhoging komt, wordt best nagegaan dat
ze in regel is met de huidige afspraken met de financiële overheid.
Varia:
47. Een evaluatie van de LAVA -werking zich op.
 De basis is niet meegegroeid, zo is de discussie van de B-ploegen- problematiek niet in de
gewesten gebeurd.
 Dat de Antwerpse foothappening geschrapt is door een te weinig aan inschrijvingen, is een
pijnlijke zaak.
 We moeten in ons project geloven door in de gewesten het vergaderritme op te drijven en
naar maandelijkse vergaderingen te gaan?
 Dat het gewest Zuiderkempen stopt, is mogelijk een teken van de tijd.
 Al de meisjes die ingeschreven zijn voor de foothappening, zullen op de eerstvolgende
PJO -organisatie opgeroepen worden.
 De finales van de LAVA CUP op 21 mei gaan door zoals gepland.
 Is het mogelijk om de ploegen die op de Coca –cola- cup vrij zijn, uit te nodigen op het
volgende footfestival?
48. Aantal scheidsrechters: een herziening van de verplichte aantallen per club dringt zich op. Zo
wordt gedacht om 1 nieuwe per 3 seizoenen te eisen of voor elke stoppende scheidsrechter een
nieuwe te verplichten.

49. De inschrijvingen voor het banket van LAVA op 27 mei worden verwacht.
Onze volgende vergadering is voorzien op 10 juni.
Verslag: Nand Brems

