KBVB/VV - Liga Amateur Voetbal Antwerpen (LAVA) - GEWEST ANTWERPEN (stamnr. 6740)

Voorzitter : ASSELBERGHS Luis
Ter Heydelaan 208 bus 1, 2100 Deurne – 0472/811080 – l.asselberghs@skynet.be
Ondervoorzitter: BOELS Rudy
Beekhoekstraat 105, 2540 Hove – 0476/31 04 57 - boels.rudy@gmail.com
Secretaris: KNEGTEL Wim
Helenaveldstraat 26, 2550 Kontich – 0486/956091 (na 17u) wimknegtel@hotmail.com
Sportief verantwoordelijke : VAN HEES Marcel
Esmoreitlaan 45 bus 4, 2050 Antwerpen – 03/2193520 - 0477255549 –
vanheesmarcel@outlook.com

Ledenvergadering van 9 oktober 2017 te K. Wijnegem VC


Aanwezige clubs: SV Aartselaar, Sp Burcht, RVC Hoboken, K Kontich FC, KFC Lint, KSC Maccabi, Olympic Pirates
Deurne-Borgerhout, K Ternesse VV Wommelgem, FC Turk Sport, K Wijnegem VC, KSK Wilrijk, KSOVA
o



Verontschuldigd: K Hove Sport, Jong Antwerpen Sport

Aanwezige bestuursleden en medewerkers van het Gewest Antwerpen :
L. Asselberghs, W. Knegtel, T. Knegtel, V. Van Alstein, M. Van Hees, L. Ramazan, J. Bruynseels
o

Verontschuldigd:

R. Boels

De vergadering wordt om 20.15u geopend door L. Asselberghs die VC Wijnegem dankt voor de organisatie van de
vergadering.

0. Lezing, goedkeuring en opvolging verslag (Luis)


Het verslag (28.08.2017) is reeds eerder verzonden aan de leden per e-mail, ook is het te lezen op
facebookpagina https://www.facebook.com/LAVA-gewest-Antwerpen-548727668635351/

1. Briefwisseling in en uit (Wim)
 Geen briefwisseling

2. LAVA-Bekers (Wim)





Reeds 20 wedstrijden zijn afgewerkt met dank aan SK Wilrijk voor de ter beschikkingstelling van
hun complex.
Jammer genoeg heeft één ploeg forfait gegeven. We kunnen niet goed genoeg benadrukken hoe
belangrijk communicatie is intern bij de clubs zelf voor een correcte verdeling van het schema.
Dit schema wordt op vele manieren verspreid en er wordt veel tijd in en werk ingestoken zoals
het onderhandelen met clubs voor de ter beschikkingstelling terreinen en het aanduiden van
scheidsrechters. Dat maakt forfaits eens zo teleurstellend.
Het volgende luik van de bekers start op maandag 13 november op het complex van Olympic
Pirates Deurne-Borgerhout. Deze wedstrijden worden vanaf volgende week aangevraagd op ekickoff.
Het schema zal nogmaals verspreid worden met dit verslag.

3. Nieuws uit het PC (Luis)




De laatste tijd worden meer wedstrijden van U15 en U17 gestaakt door allerlei problemen zoals
oproer door supporters en/of trainers. Dit past niet in het jeugdvoetbal.
Zo is er onlangs een U12 wedstrijd gestaakt en werden er zware sancties uitgesproken tegen
betrokken begeleiders. Dit soort uitlatingen is ontoelaatbaar.
Het PC vraagt om in de mate van het mogelijke de ouders en supporters te sensibiliseren en meer
tolerantie te tonen naar fouten die gemaakt worden. Tenslotte zijn we allemaal mensen en
mensen maken al eens een foutje.

4. Nieuws uit KSOVA









Peters van beginnende scheidsrechters (vooral bij U15) merken op hoe de bovengemelde trend
blijft aanhouden.
Positief is dat een vijftigtal kandidaat-scheidsrechters hun examens succesvol hebben afgelegd. Zij
zullen binnenkort beginnen hun eerste aanduidingen krijgen. De vereniging dankt alle clubs die
deze talrijke inschrijvingen hebben mogelijk gemaakt mede dankzij het referee-ambassador
programma.
De eerste 4 à 5 wedstrijden krijgen ze een peter mee die hen begeleidt. Hierna vraagt men aan de
clubs om desnoods met een referee-ambassador verder de scheidsrechters te begeleiden. Het is
belangrijk dat deze scheidsrechters zich goed kunnen ontwikkelen om hun carrière een boost te
geven.
Het is week van de scheidsrechter en de vereniging vraagt dan ook of het mogelijk is deze in de
kijker en bloemetjes te zetten en of de clubs desnoods wat activiteiten kunnen organiseren
hierover.
In januari start de volgende scheidsrechterscursus.
Er komt een vraag vanuit de aanwezige clubs of er een lijst beschikbaar is van de pas geslaagde
scheidsrechters om deze zo goed mogelijk te kunnen opvangen en begeleiden wanneer ze een
wedstrijd komen fluiten.

5. LAVA-RvB (Luis)


De eerste vergadering is gepland op maandag 16 oktober. De verslaggeving hiervan zal gebeuren
op onze volgende vergadering van maandag 11 december.

6. Vlaamse Reglementscommissie (Luis)



Wijzigingen van de reglementen (gepresenteerd volgens bijgevoegde PowerPointpresentatie)
worden uitgelegd.
Afschrijvingen in oktober zijn wederom afgeschaft ondanks protest vanuit onze provincie.

7. Varia.
 Vraag omtrent verschil in wachttijd tussen volledig- en semi-elektronische aansluiting. De volledig
elektronische wachttijd (24u) is eigenlijk nieuw omdat hier bijna geen administratief werk
gemoeid is. De semi-elektronische is de oude wachttijd van weleer nl 7 dagen.
 Er worden opmerkingen gegeven i.v.m. marges neutrale zones bij keuring der terreinen.
 Wat te doen bij schade aangebracht door bezoekende clubs?
o Best zoveel mogelijk foto’s nemen en bewijs overmaken aan de betrokken club om
proberen tot een minnelijke schikking te komen. Desnoods als het scheidsrechtersblad
nog niet afgesloten is dit door de ref laten acteren op het blad.

8. Agenda


Volgende vergadering op maandag 11 december 2017 om 20u in de kantine van Boechoutse VV

Vergadering wordt gesloten om 22.00u met nogmaals dank aan VC Wijnegem voor de broodjes en
ontvangst !

Wim Knegtel – Gewestsecretaris
9/10/2017

