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Studiecommissie   

 

             

Studiecommissie van 9 oktober 2015 in het Brieleke om 19:30 uur 

 

1. Aanwezigen, verontschuldigingen. 

a. Aanwezig: Danny Faes, Gerda Swaelen, Jos Beneens, Luis Asselberghs, Stanny Meskens, 

Theo Knegtel, Marcel Van Hees, Bart Timmermans, Frans Van Breda, Frank Van Brabant, 

Jan Govaerts, Herman Geerts, Jeff Bruynseels, Jos Deryck, Julien De Keninck, Karel 

Vanwesenbeeck, Marc Van Craen, Walter Nees, Nand Brems, Jos Weyts, Raymond 

Vermeulen, Walter Troonbeeckx, Pierre De Hollander, Herman Van Den Nieuwenhuizen, 

Fred Marien. 

 

b. Verontschuldigd: Bart Broeckx, Fred Van Laer, Stan Elst, Willy Wittocx, Peter Croes, 

Jimmy Rubbens, Robert Devos, Jozef Peeters,  

 

2. Op het verslag van de vorige vergadering heeft Karel de volgende opmerkingen: 

a. Als delegatieleider - stemopnemer werd Dhr Van Craen Marc ( K Massenhoven VC – 

3497) aangesteld, het stamnummer moet 4466 zijn. 

b. In de laatste alinea: de algemene vergadering van het VFV: de statuten zijn aangepast. De 

voorzitter, secretaris, delegatieleider en 2de afgevaardigde in de VSC zijn op 25 augustus 

aangesteld door de raad van bestuur van LAVA. 

 

3. De VSC, Vlaamse studiecommissie: er zullen 2 ondervoorzitters aangeduid worden. Deze 

mogelijkheid is niet schriftelijk aangekondigd. 

 

4. Voorstel tot wijziging art 1556 en 1557 staat ook op de agenda van de NSC. 

 

 

5. Gestemde teksten: wat indien het contract als betaalde sportbeoefenaar eenzijdig wordt ontbonden 

door de speler, is opgenomen in het bondsreglement. 

 

6. (14-36) Evaluatie van de jeugdcompetitiehervorming: een wijziging is door het ACFF 

aangevraagd. 

 

 

7. (14-69) Betalingsachterstallen: het voorstel van de FIFA  is OK voor ons. 

 

8. (15-01) Contract, als betaalde sportbeoefenaar, dat eenzijdig wordt ontbonden door de speler: we 

moeten dit wijzigingsvoorstel aanvaarden omdat het tegendeel juridisch niet kan verdedigd 

worden. 

 

 

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


9. (15-02) Boetes ten laste van toegewezen aangeslotenen: de bedoeling van deze 

reglementswijziging is dat de clubs weten wie er een betalingsachterstand heeft t.o.v. de clubs. Zo 

kunnen spelers op non-actief gezet worden, een overgang weigeren kan niet toegestaan worden. 

Marc gaat tegen de volgende vergadering een tekst opstellen.  

 

10. (15-03) Medische commissie: we zijn akkoord met de afschaffing van deze commissie vermits zij 

niet meer samenkomt. 

 

 

11. (15-04) Benaming van de clubs: Het wordt voorgesteld dat indien een futsal - club de benaming 

van een bestaande club wil overnemen en indien deze club hiertoe bereid is, dat zou toegestaan 

worden. Een reglementswijziging zou dat mogelijk moeten maken. 

 

12. (15-05) Organisatieprincipes Beker van België: volgend seizoen zal onze provincie 20 clubs 

kunnen afvaardigen in deze competitie. 

 

 

13. (15-06) Speelveld voor voetbal 5 tegen 5: het speelveld voor de duiveltjes moet de afmeting van 

35 x 25 meter hebben. Deze afmetingen zijn dus onafhankelijk van de grootte van het 

hoofdterrein. 

 

14. (15-07) Beperkingen i.v.m. aantal transfers: per uitzondering kan een speler een tweede transfer 

bekomen. Een speler kan tijdens eenzelfde seizoen maximaal voor twee clubs gekwalificeerd 

worden voor officiële wedstrijden van een eerste ploeg. 

 

15. (15-08) Kosten van de leden van de bondsinstanties: in art 221 van vorig seizoen werd vergeten 

rekening te houden met de opleiders van het Futsal.  

 

16. (15-09) Voortijdige verbreking van een tijdelijke transfer: het is een uitzonderlijke omstandigheid, 

indien een aangeslotene na een transfer wenst terug te keren naar zijn eerste club dan kan dit. 

Maar hij mag niet aantreden in een competitie waar hij voor zijn eerste club al aan deelgenomen 

heeft in het nieuwe seizoen. 

 

17. (15-10) Heraansluiting na ontslag tijdens de periode van 1 tot 30 april: het voorstel van het 

secretariaat is om de heraansluiting pas vanaf 15 mei te laten doorgaan. Nu zijn er de laatste dagen 

van april teveel ontslagen die niet direct kunnen verwerkt worden. De clubs willen checken hoe de 

toestand van sommige spelers is, waardoor er een overbelasting van het secretariaat kan ontstaan. 

 

 

18. (15-11) Opleiding van de trainers: om de cursus van het UEFA-A diploma te kunnen aanvatten 

moet er voortaan eerst 1 jaar stage gevolgd worden. 

 

19. (15-12) 2
de

 en 3
de

 klasse amateurs VFV. 

 

20. (15-13) Aanhorigheid tot een kampioenschap: clubs moeten de keuze maken of ze verder willen 

uitkomen in bepaalde kampioenschappen zoals:  

 

a. clubs die nu in een andere sportieve provincie spelen dan deze waartoe ze politiek behoren,  

b. de clubs uit het Brussels hoofdstedelijk gewest  

c. maar ook een club ( FC Landen) uit Vlaams Brabant die in Limburg speelt. 

 

21. (15-14) Bijzonderheden voor de wedstijdvorm 5/5: er is geen afstand vermeld bij de inworp,  2 

meter is nu voorgeschreven. 



 

22. (15-15) Mandaat van een lid van een verkozen instantie: 

 

 

23. (15-16) Uitvoerend comité: onder 4 staat een lid te benoemen via coöptatie, op voorstel van de 

liga clubs van nationale afdelingen. Liga is nog foutief vermeld. 

 

24. (15-17) Stemverdeling op de algemene vergadering KBVB: 

 

 

25. (15-18) Gemeenschappelijke instanties Amateurvoetbal – Betaald voetbal: 

 

26. (15-19) Licentie van nationale amateurclub. 

 

 

27. (15-20) Besproeiing van het gras: is voor het betaald voetbal. 

 

28. Vertegenwoordigers van de gewesten en groeperingen in de provinciale studiecommissie: 

a. Zuiderkempen: Jos Beneens, reserve:? 

b. Lier/ Herentals: Jozef Peeters, reserve: Jos Desmedt 

c. Geel/Mol: Gerda Swaelen, reserve: Fred Van Laer 

d. Noorderkempen: Walter Troonbeeckx, reserve: Stan Elst 

e. Turnhout: Frans Van Breda, reserve: Danny Faes 

f. Rupel/Klein Brabant: Raymond Vermeulen, reserve: Pierre De Hollander 

g. Antwerpen: Louis Asselberghs, reserve: Jeff Bruynseels 

h. Mechelen: Herman Geerts, reserve: Willy Wittocx 

i. Dames: Fred Marien, reserve: Walter Nees 

j. PC: Bart Timmermans, reserve:  

k. Scheidsrechters vriendenkringen: Jimmy Rubbens, reserve: Bart Broeckx. 

l. Provinciale jeugdopleiding: Hilde Clessens, reserve: Stanny Meskens 

m. Overkoepelend VSC: Marc is delegatieleider, voorzitter is Karel. 

 

VSC: Aangeduid door de raad van bestuur van LAVA op 25 augustus  2015 :  

        Voorzitter : Karel Vanwesenbeeck  

        Delegatieleider : Marc Van Craen  

        Secretaris : Ferdinand Brems  

         

Marc is plaatsvervanger als Karel en Walter niet kunnen. 

 

29. Jos De Ryck is verkozen als ondervoorzitter van het UC van de KBVB. 

 

30. Jan Govaerts vraagt om het aantal verplichte scheidsrechters (1 per 3 ploegen) te herzien; 

 

De volgende vergadering is voorzien op 13 november. 

 

Verslag: Nand 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

       

  

 

  


