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Raad van Bestuur
Vergadering van 10 oktober 2018
1. Aanwezigen:
Jeff Bruynseels, Nand Brems, Bart Timmermans, Marc Van Craen, Robert Devos , Frank Van Brabant,
Therese Meisters, Walter Nees, Luis Asselberghs, Karel Vanwesenbeeck, Jos De Ryck, Julien De Keninck,
Herman Geerts.
Verontschuldigingen:
Jan Govaerts, Stanny Meskens, Frans Van Breda, Willy Neefs ( zat vast in de file)
2. Op het vorige verslag worden enkele opmerkingen gemaakt. De vergaderdatums zijn aangepast. Indien in
dezelfde maand een provinciale reglementscommissie plaats vindt, zal onze RvB om 19 uur starten,
gevolgd door de reglementscommissie om 20:00 uur. De vergaderdatums staan op de site onder
“kalender”.
3. Briefwisseling: een verslag van het gewest is ontvangen. Het staat ondertussen op de site onder
“gewesten”.
4. Kasverslag:


Jeff heeft de kastoestand overlopen.

5. LAVA kaarten: Door allerlei omstandigheden zijn er veel kaarten “verloren gegaan”. Om eventueel
misbruik tegen te gaan zijn de nummers die uit omloop zouden zijn op de site opgenomen. Van de
clubkaarten zijn er 16 herschreven en van de individuele kaarten 15.
6. Datum banket: voortaan voorzien wij de 4de vrijdag van mei. Volgend jaar zal dat dus 24 mei zijn. Het
gewest Noorderkempen zal instaan voor de ontvangst.
7. Integratie van ex- KVV – clubs. Spoedig zal een vergadering doorgaan. Er zijn nog talrijke op te lossen
problemen; o.a. hoe de integratie binnen de RvB en LAVA zal verlopen. Eveneens te bespreken: de
lidgelden en de LAVA-kaarten.

8. De scheidsrechters: Er is een teleurstellend aantal nieuwe kandidaat-scheidsrechters opgedaagd. Vanuit
de vriendenkringen 6, vanuit de clubs 0. Het aantal uitstappers is momenteel groter dan de nieuwkomers.
Het is duidelijk dat 1 actieve scheidsrechter per 3 ploegen niet genoeg is. Van het aantal scheidsrechter is
slechts 70% beschikbaar. Er is ook een probleem met de last-minute afmeldingen; scheidsrechters kunnen
dan niet herplaatst worden.
9. Berichten uit het PC:


Er zal een automatische verwijdering doorgevoerd worden van ploegen die 3 x na mekaar of 5 x
per seizoen forfait geven.



Al de terreinen zullen in de toekomst moeten voldoen aan de voorschriften.



Voor de Beker Van Antwerpen op 5 mei 2019 is er een uitbesteding gaande.



Spelen in een ander format: de tegenpartij moet zich houden aan wat door een club gevraagd is.
indien niet, dan zal na een klacht een boete geheven worden. Tijdens de kantooruren kan gebeld
worden om het format te veranderen. De clubs zullen telefonisch verwittigd worden; er zal
nagevraagd worden dat ook de eventueel aangeduide scheidsrechter zeker verwittigd wordt.



Mogelijk zal volgend seizoen de laatste bekerwedstrijd op een zondag geplaatst worden. In dat
weekend worden de testen van de scheidsrechters afgenomen en is er voor de wedstrijden een
tekort aan scheidsrechters.



De bedoeling is dat i.v.m. de organisatie van de competitie een vergadering met afgevaardigden
van de vrouwen zal plaatsvinden.

10. Gewesten:
Antwerpen heeft vergaderd. 8 van de 33 clubs waren aanwezig. Hun competitie zal op 1 november
afgehandeld zijn.
Gevraagd wordt, dat bij een minnelijke schikking automatisch het scheidsrechters-verslag gekoppeld
wordt aan de oproeping. Vermits dit verslag deel uitmaakt van een strafdossier, is het niet mogelijk. Het
kan wel steeds opgevraagd worden, mits een kleine vergoeding.
Geel/ Mol en Noorderkempen zullen één van de volgende week samenkomen. Het is betreurenswaardig
dat sommigen een inkombedrag vragen dat meer is dan de afgesproken 2,5 euro voor jeugdwedstrijden.
Maar als deze bedragen aan de BTW aangegeven worden, kunnen wij er niets aan doen.
Het is te betreuren dat info van de vorige RvB vergaderingen niet tot in de gewesten geraakt.
Jos De Boeck zal in zijn gewest een stapje opzij zetten. Hij blijft wel het gewestbestuur ondersteunen.
Lier/Herentals heeft dit jaar 255 ploegen die aan hun competitie deelnemen. Hun volgende vergadering is
op 26 november.
Vergadering in Lier/Herentals: formafoot is heel goed verlopen.
11. Ethische commissie Voetbal Vlaanderen: In de gewesten zou erop moeten gewezen worden dat in de
clubs een aanspreekpunt integriteit voor bestuur, trainers en spelers zou moeten voorzien worden. Op
donderdag 18 oktober zal een uiteenzetting (Ethiek in de sport) in Wommelgem gebeuren. Inschrijvingen
kunnen gebeuren.

12. Volgende vergadering :


7 december RvB om 18:30 uur , gevolgd door de reglementscommissie om 20:00 uur.

Verslag: Nand Brems

