Raad van Bestuur
Vergaderingen van 25 augustus 2015
Deze vergadering startte om 19:00 uur
Aanwezig:
Marc Van Craen, Bart Timmermans, Hilde Clessens, Jan Govaerts , Therese Meisters, Karel
Vanwesenbeeck, Jos De Ryck, Robert Devos, Jimmy Rubbens, Nand Brems, Willy Neefs, Denis
Van Loo, Frank Van Brabant, Frans Van Breda, Jeff Bruynseels en Walter Nees.
Verontschuldigd:
Julien De Keninck, Peter Croes, Herman Geerts
Ontslag:
Vic Van Alstein: doordat hij ontslag genomen heeft als voorzitter van het PC, achtte hij het logisch
dat hij zich ook uit onze RvB terug trok. Einde van het jaar, wanneer we een algemene vergadering
houden, zullen we over een vervanger stemmen. Indien door het PC nu een vervanger aangeduid
wordt, kan hij aanwezig zijn, doch hij zal enkel advies kunnen geven, dus hij heeft geen stemrecht.
Briefwisseling:
1. Een mail bericht van het gewest Antwerpen ivm de club ’s Gravenwezel- Schilde. Een
rechtbank heeft in kortgeding beslist dat de club K.Schilde S.K. moet blijven bestaan. De
verwachting is dat de uitspraak ten gronde die op op 2 september zal gebeuren dit zal
bevestigen.
2. Een mail van Bart Schepens ivm de LAVA- organisatie en communicatie. Een uitdraai zal bij
dit verslag gevoegd worden, omdat de tijd om het te bespreken ontbrak.
Financiële toestand:
Argenta zou niet in de mogelijkheid zijn om tegemoet te komen aan de vraag om een beperking op
de rekeningen in te voeren, zonder dat het een weerslag heeft op een privé- rekening van Jeff. Deze

gaat informeren bij KBC, waar de gevraagde beperking van 2500 euro wel mogelijk is.
De nodige rekeningen met de nieuwe volmachten zijn:


Zichtrekening: Jeff Bruynseels, Jos De Ryck, Frank Van Brabant, Frans Van Breda en
Nand Brems



Spaarrekening: Jeff Bruynseels, Jos De Ryck, Frank Van Brabant, Frans Van Breda
en Nand Brems



Rechtsbijstand: Jeff Bruynseels, Jos De Ryck, Frank Van Brabant, Frans Van Breda
en Nand Brems



Technische commissie: Jeff Bruynseels, Jos De Ryck, Hilde Clessens, Stanny
Meskens en Nand Brems



Vriendenkring: Jeff Bruynseels, Jos De Ryck, Marc Van Craen, Karel
Vanwesenbeeck, Jan Govaerts en Nand Brems

Het is wel de bedoeling dat iedere rekening wordt gebruikt voor het doel waarvoor zij initieel
opgestart is.
De vergadering is akkoord dat Bart Timmermans inlichtingen opvraagt i.v.m. verzekeringen BA
uitbating, brandverzekering, persoonlijke ongevallen en vrijwilligersverzekering. Het is immers de
bedoeling om een BTW- nummer aan te vragen om ons zeker in orde te kunnen stellen met de
wetgeving, uitbating en vrijwilligersvergoedingen.
Jeff heeft een brief ontvangen met de melding dat de belastingaangifte voortaan elektronisch moet
gebeuren. De voorzitter merkt op dat als hij ergens problemen ondervindt, hij het moet laten horen,
er zijn in onze groep voldoende mensen die hem kunnen bijstaan.
Agenda
1. LAVA- vrijkaarten: de kaarten zijn door Nand aan het secretariaat van Het Brieleke bezorgd
met de bedoeling dat ze met de kalenderboeken verdeeld zouden worden. Vermits de druk
op zich laat wachten zijn er al enkele gewesten gestart met de bedeling. Om problemen te
vermijden aan de inkom, zal Nand een mail naar de clubs sturen met de vraag om kenbaar te
maken dat de bondskaarten en LAVA -kaarten van vorig seizoen tot 15 september geldig
zijn.
2. Het LOGO van LAVA staat nu op de KBVB- site bij onze stamnummer.
3. Verantwoordelijke bestuursleden: waren al, via het vroegere V.A.C.L.A. doorgegeven:
a. Brems Ferdinand
b. Bruynseels Jozef
c. Van Brabant Frank
d. Van Breda Frans
e. Van Loo Denis
Wordt gevraagd om te schrappen:


Coppé Isidoor



Van Raak Joannes



Verlinden Maria

Wordt bijgevoegd: De Ryck Jozef
4. Het stopzetten van het stamnummer (7564) van de studiecommissie wordt doorgegeven door
Marc, omdat deze opgenomen wordt in de LAVA organisatie. Marc zal een schrijven richten
naar Benny Mazur, Ben Doumen en Marc Bergen met de nodige uitleg. De briefwisseling
zal voortaan naar de secretaris van LAVA gestuurd worden.
5. Kandidatuurstelling:
a. Karel Vanwesenbeeck is kandidaat om voorzitter te worden van de provinciale
studiecommissie. De vergadering is unaniem akkoord.
b. Voor 1 september moeten er 2 vertegenwoordigers doorgegeven worden die onze
provincie in de VSC vertegenwoordigen. De vergadering is akkoord dat het Walter
Troonbeeckx en Marc Van Craen ( deze als woordvoerder) zijn.
6. Verslag van de werkgroepen: Olympische dag en Memorial Present. De PC voorzitter Marc
is erop gewezen dat in onze provincie het bestaan van de gewestelijke prospectie tegen de
regels van het VFV is.
Op 26 Augustus hebben o.a. Hilde en Stanny een vergadering om een en ander uit te klaren
en een oplossing uit te werken. Volgende week komt de PJO- werking samen, zodat er
daarna meer duidelijkheid zal zijn over wat kan en niet kan. Frans Van Breda is ontgoocheld
in deze gang van zaken. Vorige weken heeft het gewest Turnhout nog verschillende
vergaderingen gehad om de werking terug op punt te stellen. Ook zijn er al contacten gelegd
om de Olympische dag te laten doorgaan in een club uit hun gewest. Jos merkt op dat op een
vorige vergadering met de gewestelijke besturen een unanimiteit was om de beide
organisaties in Wommelgem te laten doorgaan, mits er een vergoeding naar de gewesten zou
afvloeien. Indien deze 2 activiteiten toch op het Brieleke zouden doorgaan, moet de groep
werkers wel uitgebreid worden, hierbij denkt hij vooral aan de grote groep RvB
bestuursleden.
7. De gewesten zouden voor de studiecommissie een afgevaardigde moeten doorgeven aan de
secretaris. Nand verwacht dus 9 namen ( 1 van ieder LAVA- gewest en 1 van de dames).
Deze woordvoerder is de enige met stemrecht als het tot stemming zou moeten komen.
Echter iedereen is welkom op deze vergaderingen. Al bekende namen:
a. Zuiderkempen: Jos Beneens
b. Antwerpen: Luis Asselbergs
c. Geel/Mol: Gerda Swaelen
8. De website, Nand heeft al verschillende keren gevraagd om op - of aanmerkingen te geven
op de proef- site die ontwikkeld is. Om spoed te zetten achter onze “goedkeuring” is er een
controleplanning opgemaakt. Zien na tegen september :
a. Hilde: Provinciaal VFV coördinator
b. Stanny en Hilde: prospectie
c. Jimmy: scheidsrechtervriendenkringen
d. Walter: Dames

e. Karel: reglementswijzigingen
f. Frans en Marc: Home en nieuws
g. Marc: secretariaat, VFV en KBVB
h. Jan: Bureau- arbitrage
i. Jos: LAVA
j. Karel: studiecommissie
Er wordt gevraagd dat links een hoofditem wordt; ieder gewest dat een website heeft zal via een
link kunnen bereikt worden. LAVA is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud op deze sites.
Op een volgende samenkomst met de programmeur moeten we bepalen wie zelf informatie kan
opladen en verwijderen. Eventueel kan er een link naar de Antwerpse clubs voorzien worden.
Frank Van Brabant zou eenvormigheid willen zien bij de gewestelijke vertegenwoordigers op
onze site.
9. Op 6 oktober zal een bijzondere AV van de VSC samen komen. Er zijn 5 afgevaardigden:
Marc, Walter, Gerda, Vic en Willy. Indien Vic zich zou terugtrekken is Bart Timmermans
kandidaat om hem op te volgen. Vic zal hierover aangesproken worden.
10. Prospectie en technische werking:
a. Memorial Present en Olympische dag, de essentie is dat er iets gedaan wordt rond de
jeugd dat ook past in het stramien dat door het VFV uitgetekend is.
b. Op 30 augustus zal er een nationaal footfestival voor meisjes en dames doorgaan in
Tubize. Hilde heeft flyers meegebracht.
c. Hilde vraagt aandacht voor de EHBO- opleidingen. Om de 2 jaar zou deze cursus
moeten gevolgd worden.
d. Het door het VFV opgestelde document over de jeugdhervorming is zeer duidelijk.
Het staat ondertussen ook op onze site en is naar de clubs doorgestuurd met de vraag
om het onder de trainers en afgevaardigden te verdelen.
11. Bureau- arbitrage: Jan heeft er een drukke periode opzitten. Hij gaat de vergaderdatums
doorsturen zodat we een planning kunnen opmaken van onze vergaderingen. Centraal vanuit
het VFV worden de trainingen voor de scheidsrechters georganiseerd. Door omstandigheden
wordt het item referee- ambassador verschoven naar de week van de vrijwilliger in oktober.
12. Berichten vanuit het PC: er is een facebook- pagina opgericht. Afgelastingen kunnen zo snel
wereldkundig gemaakt worden. Om de clubs ter wille te zijn zullen kalenderwijzigingen tot
de maandag voor het weekend kunnen ingevoerd worden. Er wordt bekeken dat er met een
niveau code kan gewerkt worden om een reserven- competitie te organiseren. Voor de beker
van Antwerpen kan bekeken worden dat 1 ste en 2 de provinciaal en de 3de en 4 de provinciaal
spelende ploegen tegen mekaar geloot worden. Tevens wordt onderzocht dat ploegen uit de
eigen reeks vermeden worden.

Verslag:
Nand Brems

