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Raad van Bestuur
Vergadering van 11 oktober 2019
1. Aanwezigen:
Bart Timmermans, Robert Devos , Walter Nees, Luis Asselberghs, Chris Zoldermans, Nand Brems, Frans
Van Breda, Herman Geerts. Jan Govaerts, Jeff Bruynseels, Julien De Keninck, Stanny Meskens
Verontschuldigingen:
Therese Meisters, Willy Neefs, Marc Van Craen, Karel Vanwesenbeeck, Frank Van Brabant, Alfons Taels
2. Frans heeft de vergadering voorgezeten (Marc was verontschuldigd)
3. Verslag vorige vergadering: er zijn geen opmerkingen gegeven.
4. Er is geen briefwisseling toegekomen.
5. Kasverslag:

6.

•

Alle clubs hebben hun betaling voor de Beker van Antwerpen gedaan.

•

Betaling lidgelden, het is wachten op de betalingslijst van het gewest Turnhout.

•

Jeff en Mimi zullen maandelijks langs het secretariaat gaan om de facturen en betalingen te
overlopen. Ook het drankgebruik kan dan beter opgevolgd worden.

“Permission Machine”: de aanklacht wordt blijkbaar toch behandeld door het gerecht, in handen van
Marc.

7. Vzw-aanpassingen: Marc zal statutenwijziging voorstellen ifv nieuwe wetgeving. Volgende wijziging
moeten ingevoerd worden: ontslag Bart Broeckx, Benoeming Alfons Taels, ontslag Hilde Clessens,
benoeming Chris Zoldermans, overlijden Jozef De Ryck.
8. Volgende vergaderdagen kunnen voorzien worden:
•

PRC op 8 november om 19u30

•

PRC op 13 december om 20u00

•

PRC op 10 januari om 19u30

•

PRC op 7 februari om 20u00

•

PRC op 13 maart om 19u30

•

PRC op 10 april om 20u00

•

PRC op 8 mei om 19u30

•

PRC op 12 juni om 20u00

•

Raad van Bestuur telkens om 18u30 op 13 december, 7 februari, 10 april en 12 juni

9. Mandaten PRC: vermits er geen ontslagen gegeven zijn en er geen nieuwe kandidaten binnengekomen zijn
blijft het bestuur hetzelfde. Voorzitter Karel Van Wesenbeeck, secretaris Nand Brems.
10. Niet besproken: De Memorial Jos De Ryck op 2 juni. Volgend seizoen voorzien wij terug een editie, 1 juni
wordt vooropgesteld, waar het zal georganiseerd worden is afhankelijk van de eventuele verkoop van het
“Brieleke”.
11. Recreatief Voetbal: Bart geeft duiding over de gevoerde gesprekken. Het is niet gelukt om deze clubs in
onze LAVA-werking op te nemen. Het voorstel wordt gedaan om een recreatief gewest naar analogie met
het vrouwengewest op te richten. Voor de scheidsrechters is dat al zo gebeurd.
12. Bureau Arbitrage:
•

Een 120 scheidsrechters zijn vorige maand gecontacteerd omdat ze niet actief geweest zijn het
voorbije jaar. Omdat een 70-tal niet op mail of brief geantwoord hebben zijn zij “bedankt”.

•

Er zijn te weinig scheidsrechters waar een beroep op kan gedaan worden. Pijnpunten zijn
agressie, te weinig respect en financiën.

•

De indruk is dat er al veel forfaits zijn. Daardoor is het ook voor iedereen moeilijk om de juiste
planning op te maken.

•

De ter beschikking gestelde software is nog steeds niet aangepast aan eerder beloofde
mogelijkheden.

13. Gewestvergaderingen:
14. PC: een schrijven is aan de clubs gericht om kandidaten te vragen voor de finale Beker van Antwerpen op 1
mei voor de mannen en op 3 mei voor het recreatieve voetbal.
15. Volgende vergadering:
•

Waarschijnlijk kan op 13 december om 18:30 uur de RvB, gevolgd door de reglementscommissie
om 20:00 uur doorgaan.

Verslag: Nand Brems

