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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 11 september 2020 

Aanwezig (20): Luis Asselberghs, Danny Faes, Stanny Meskens, Bart Timmermans, Walter Troonbeeckx, Marcel Van 

Hees, Chris Zoldermans, Frank Van Brabant, Marc Van Craen, Jan Govaerts, Nand Brems, Frans Van Breda, Karel 

Vanwesenbeeck, Herman Van Den Nieuwenhuizen, Leo Van Thielen, Willy Wittocx 

 

Verontschuldigd: Eddy Luyckx, Therese Meisters, Walter Nees, Jeff Bruynseels, Gerda Swaelen, Fred Van Laer, 

Raymond Vermeulen, Pierre De Hollander, Robert Devos, Herman Geerts, Theo Knegtel, Fred Marien. 

Welkom door de voorzitter: 

Karel zat de vergadering voor.  
 

• Verslag vorige vergaderingen:  
Er waren geen opmerkingen op het vorige verslag. 
 

• Briefwisseling: 
Enkele verontschuldigingen. 
 

• Algemeen:  
De Provinciale Reglementscommissie zal terug Provinciale Studiecommissie heten, nadat het bevestigd is 
op de LAVA RvB. 
Er komt een gedrukt Nieuw Reglementen boek, de officiëlen zullen er eentje ontvangen, de clubs hebben 
de kans gekregen om er eentje te bestellen. Alle wijzigingen goedgekeurd door de Hoge Raad vóór 14 
september zullen erin staan. 
Walter en Bart zullen onze provincie vertegenwoordigen op de VSC 
De vergadering van mei 2020 was een virtuele vergadering 
De gewesten Rupel Klein Brabant en Mechelen hebben de intentie om 1 gewest te vormen, moet nog 
bevestigd worden door de clubs. 
De voorzitter van onze studiecommissie blijft, de secretaris en de woordvoerder worden 2-jaarlijks 
aangeduid. 
Nand gaat de gewesten tegen volgende vergadering naar hun vertegenwoordigers vragen. 
Recrea zou nog in LAVA opgenomen moeten worden. 
Verkiezingen Vlaamse Studiecommissie, tot op heden zijn er 2 kandidaat-voorzitters: Andre Daems en Wim 
Fonteyn, Wim Fonteyn is de nieuwe voorzitter. 
 

http://www.vvantwerpen.be/lava/
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• V.S.C.: 

• Goedkeuring verslag van 13 juni 

• Opleiders futsal ontvangen dezelfde vergoeding als opleiders provinciaal veldvoetbal. 
 

• HORA: 

• Samenstelling van het bureau van de Hoge Raad: De voorzitter wordt jaarlijks verkozen 

• (20-14) KBVB: 1ste nationale geen play offs, wij gaan horen wat VACHA zegt en sluiten ons daarbij aan. 

• (20-19) Eindronde 1ste nationale 

• (20-20) Overmacht – Onderbreking kampioenschappen amateurvoetbal. Ok 

• (20-23) Interprovinciaal jeugdkampioenschap ACFF 

• (20-24) Rangschikking en toezeggingen vrijgekomen plaatsen 
o GDPR (positief resultaat) mag in principe niet gevraagd worden, wel een alom gekend 

doktersbriefje specifiek voor corona. 

• (20-25) Overgangsbepalingen 1ste nationale, D2 ACFF, D3 ACFF en interprovinciale eindronde ACFF 

• (20-26) Bureau Arbitrage ACFF: geen ontmoetingsplaats, bestaat al jaren het hoeft niet in het reglement 
voor Jan 

• (20-27) Bevoegdheden van het Bureau Arbitrage ACFF/ Voetbal Vlaanderen. 
 

• Varia 
 

• Frans Van Breda: na de wedstrijd de scheidsrechters aan een tafel laten zitten 

• De registratie van de toeschouwers moet aan de inkom gebeuren 

• Volgende vergadering om HORA op 12 oktober dus voor ons op 9 oktober 

• Bart stelt zich de vraag: maaltijden na de wedstrijd? Tot nieuwjaar is het voorstel om het niet te doen, wel 
voor de scheidsrechters, er is geen eensgezindheid over dit voorstel 

• LAVA in oktober zal een Algemene Vergadering en een RvB voorzien worden 
 

Het aanvangsuur van de RvB is om 18:30u om 19:30u volgt de AV, gevolg door de Provinciale 
Studiecommie. 

 
 
Verslaggever  
Nand Brems 
 


