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L.A.V.A. VZW stamnr. 6740 

 Liga Amateur Voetbal Antwerpen, 
 Vereniging zonder winstoogmerk 

Brieleke 18    2160 Wommelgem 

rpr: Antwerpen     BTW BE 0413 315 119 

Rekeningnummer:  BE25 9793 3286 3282 

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

Provinciale Studiecommissie 

Vergadering van 7 mei 2021 

Aanwezig (20):  

Door de geldende corona maatregelen, hebben wij de vergadering via TEAMS gevolgd. 

Luis Asselberghs, Danny Faes, Bart Timmermans, Chris Zoldermans, Marc Van Craen, Nand Brems, Karel 

Vanwesenbeeck, Walter Nees, Willy Wittocx, Frank Van Brabant, Robert Devos, Gerda Swaelen, Stan Elst, Stanny 

Meskens, Jan Govaerts, Herman Geerts, Marc Vercammen, Walter Troonbeeckx, Fred Marien, Alfons Taels. 

 

Verontschuldigd: Fred Van Laer, Theo Knegtel, Herman Van Den Nieuwenhuizen. 

Welkom door de voorzitter: 

Karel zat deze vergadering voor, andermaal in speciale omstandigheden (virtueel).  
 

• Verslag vorige vergadering:  
Er waren geen opmerkingen op het verslag van 9 april 2021. 
Mogelijk zullen wij terug vergaderen op donderdag 10 juni. (HORA op 14 juni) 
 

• Briefwisseling: 

• Nihil 
 

• OOVV: Het is stil, weinig nieuws. 
 

VSC:  

• (VV-20- 11) BOEK V – TITEL 7 – Hoofdstuk 1.2 – toekenningsvoorwaarden voor de Licentie van nationale 
amateurclub en Licentie van regionale amateurclub (2de+3de afdeling VV)  
2e en 3e afdeling Voetbal Vlaanderen: clubs die stijgen uit P1 naar 3e afdeling Voetbal Vlaanderen zullen vanaf 
het seizoen 2022 – 2023 ook een licentie dienen aan te vragen. Daarnaast zullen de clubs die zakken uit 1A, 
1B en 1e nationale een licentie dienen aan te vragen wanneer zij zakken naar 2e of 3e afdeling Voetbal 
Vlaanderen. Er zal veel werk te verzetten zijn (30 ploegen), de kampioenen van 1ste en de deelnemers aan de 
provinciale eindronde moeten dus een licentie aanvragen, maar de kampioenen en de winnaars van de 3de 
eindronde zijn pas laat gekend. 
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• (VV-20- 27) BOEK V – TITEL 7 – Hoofdstuk 1.4 – art.V7.64: Facultatieve inschrijving tweede ploeg 
U10/U11. De clubs mogen facultatief een tweede ploeg inschrijven in de leeftijdscategorieën U10 en 
U11 voor de interprovinciale reeksen 

• (VV-20- 28) BOEK F – TITEL 4 – Hoofdstuk 3.2 – art. F4.8 tot F4.14; Specifieke voorwaarden 
officiële wedstrijden: futsal 

• (VV-20- 29) BOEK F – TITEL 7 – Hoofdstuk 2.4 – art. F7.34 + F 7.48: licentievoorwaarden 
Eliteafdeling: futsal 

• (VV-20- 30) BOEK F – TITEL 3 – Hoofdstuk 5.4 – art. F3.34: Het te betalen voorschot: futsal 

• (VV-20- 31) BOEK F – TITEL 7 – Hoofdstuk 2.3 – art. F7.8 tot F7.26: Deelname: futsal 

• (VV-20- 32) BOEK F – Diverse aanpassingen Futsal, Voor elke afname op het tegoed van de club 
is een beslissing van het Bestuur VV nodig (zou bestuur KBVB moeten zijn). 

• (VV-20- 33) Samenhangende wijzigingen in Boek V ingevolge wijziging statuten Voetbal 
Vlaanderen. Voetbal Vlaanderen heeft in opvolging van Benny Mazur een nieuwe Algemene 
directeur aangesteld, het is Philippe Rosier.  

• (VV-20-34) BOEK B – TITEL 7 – Hoofdstuk 7.2.3 – art.B7.9: INSCHRIJVINGEN.  Elke herenclub van 

de provinciale afdelingen van het competitief voetbal moet, op straffe van een boete van 
60,00 EUR tot 300,00 EUR, minstens één ploeg inschrijven voor de  
jeugdkampioenschappen of de georganiseerde wedstrijden der provincie voor 5/5 of 8/8, 
behoudens de club deel uitmaakt van een samenwerkingsverband voor jeugdelftallen. 
 

Wijziging statuten Voetbal Vlaanderen. Alle clubs die een vrouwen of meisjesploeg hebben zullen in de 
toekomst kunnen stemmen, voor de afgevaardigden van het vrouwenvoetbal. 
Opmerkingen op de gebundelde IT lijst: Hij oogt redelijk volledig. Het positieve is dat duidelijk is dat er 
nu iets gebeurt aan de mankementen. Er komen antwoorden en als het kan oplossingen. 
 

HORA: 

• (20-37) Hogere vrouwenafdelingen en Super League: gewone binnenlandse transfers tijdens de 
wintermercato. Speelsters met een “contract” transfereren moet kunnen, nieuw aangeworven 
speelsters zouden volgens ons een “contract” moeten krijgen. De voorliggende tekst is nu in orde. 

 

• (20- 64) Weder kwalificatie amateur. Ingeval van wijziging van het statuut van de speler van 
betaalde sportbeoefenaar (voor ons met contract van minstens 3 maanden) naar amateur bij de club 
van toewijzing (zie eveneens art. B4.87) zijn er geen speelbeperkingen.  

 

• (20- 70) Aantal wissels. Het voorstel om voor de provinciale bekers en de kampioenschappen het 
aantal wissels te verhogen naar 5 is te veel. Voor onze Beker van A’pen wordt de verhoging als 
positief gezien, maar ook voor deze volledige competitie? Voor de gewone competitie stellen wij 
voor om alles bij het oude te laten. Als drijfveer mogen wij echter het financiële niet op het 
sporttechnische laten primeren. Vandaar de vraag om de verplichting van 1ste provinciale om 2 min 
U21 op te nemen uitgebreid worden naar al de reeksen. 

 

• (20- 71) Nationale Kamer voor discriminatie en racisme. De aanklacht moet in het verslag van de 
scheidsrechter staan. Opmerkingen aangaande discriminatie moeten op vraag van de afgevaardigde 
door de scheidsrechter genoteerd worden. Er komen verschillende opmerkingen op de voorliggende 
tekst. OA wat als discriminatie en tucht samen behandeld worden en de eerst aanklacht niet 
weerhouden wordt. Het is voorzien dat de opgerichte kamer de zaken toch zal behandelen. Omdat 
het een impact op de rechtspraak zal hebben, zal na 1 jaar een evaluatie voorzien worden, waar dan 
met kennis van zaken kan geoordeeld worden. 

• (20- 72) Schorsing niet-spelende aangeslotenen. In het geval van schorsing of uitsluiting van de 

trainer of ploegofficial in het amateurvoetbal, kan deze de wedstrijd waarvoor hij geschorst is 
in de tribunes bijwonen. Het is hem verboden om de dag van de wedstrijd vóór of tijdens de 
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wedstrijd aanwezig te zijn in de kleedkamers of de neutrale zone. Na de wedstrijd kan deze 
de kleedkamer betreden, maar volgens ons pas na 15’, na het wedstrijdeinde. 

 

• (20- 73) Specifieke licentievoorwaarden voor het profvoetbal 1B 

• (20- 74) Daler vanuit 1B naar 1e nationale afdeling. Bepaling geldig voor het seizoen 2020-2021. Er 
is geen enkele (sportieve) daler vanuit 1B naar 1e nationale afdeling. 

• (20- 76) Administratieve transfer futsal  

• (20- 77) Elite-afdeling futsal 

• (20- 78) Kampioenschappen U21 futsal 

• (20- 79) Beker van België futsal 

• (20- 80) Nationale vrouwenafdeling futsal 

• (20- 81) Samenstelling reeksen-kalender futsal  

• (20- 82) Diverse aanpassingen futsal 

• (20- 83) Indexering  

• (20- 84) Provinciale reserveploegen ACFF 
• (20- 85) ACFF: jeugdkampioenschappen voor meisjes 

• (20--86) Beker van België voor Vrouwen 

• (20-87) Vertegenwoordiging van de Pro League binnen de Hoge Raad 

• (20-88) De herenkampioenschappen van het profvoetbal (bepalingen voor het seizoen 2021-2022) 
 

KBVB Marc. 

• Enkele verduidelijkingen via Marc. 

• Tucht comités, Scheidsrechters zullen Online kunnen aanwezig zijn. 

• Trainingen outdoor kan met 25 personen. Wedstrijden zijn nog niet mogelijk. 

• Tot 18 jaar kan de sporter door 1 ouder vergezeld worden. 
 

 
 

• PC: Via Bart: 

• De clubs die hun 1ste ploeg nog niet ingeschreven hebben zijn opgebeld door een bediende. 

• Er worden weinig veranderingen verwacht. Op 19 mei zullen de reeksen in Sportleven verschijnen. 

De definitieve reeksen zullen op 26 mei verschijnen. 

• De jeugd krijgt uitstel tot uiterlijk donderdag 15 juli. 

• Provinciale algemene Vergadering. Uitzonderlijk zullen de stemmingen via de gewestelijke 

vertegenwoordigers bijgewoond worden. Zij mogen geen zitting hebben in de officiële comités. Een 

schrijven zal naar de gewesten gestuurd worden, de voorgestelde namen worden voor 15 mei 

verwacht. Zij kunnen een stem uitbrengen, de garantie kan gegeven worden dat deze procedure  

geheim zal zijn. 

• Zijn uittredend: Luis Asselbergs, Stan Elst, Gerda Swaelen (stopt), Frank Van Brabant  

(leeftijdsbeperking). Hebben zich kandidaat gesteld: Wim Knegtel, Luc Sterckx, Johan Van 

Broekhoven. 

• Bureau Arbitrage: 
Jan Govaerts bericht dat: 

• Op 8 mei de fysische testen plaats vinden. 

• De bedoeling is dat jongeren zoveel als mogelijk naar boven gestuurd worden. 
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• De scheidsrechters zullen trainingsschema’s ontvangen, de eigenlijke testen vinden op 28 
augustus plaats. 

• Begin volgende week zal een vergadering met de verantwoordelijke van de opleiders/gewest 
plaats vinden. 
 

• Varia 

• Maandag is er een RVB LAVA om 19:30 uur 

• Woensdag vindt een algemene Vergadering LAVA plaats om 19:30 uur. 

• Chris wordt bedankt voor het opzetten van deze TEAMS meeting. 
 
Verslaggever  
Nand Brems 
 


