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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 9 april 2021 

Aanwezig (18):  

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, Fred Van Laer, Frank Van Brabant, Robert Devos, Herman Van Den 

Nieuwenhuizen, Gerda Swaelen, Stan Elst, Stanny Meskens, Leo Van Thielen, Jef Bruynseels 

 

Verontschuldigd: Jan Govaerts, Herman Geerts, Marc Vercammen, Walter Troonbeeckx, Fred Marien 

Welkom door de voorzitter: 

Karel zat deze vergadering voor, andermaal in speciale omstandigheden (virtueel).  
Leo Van Rompaey, de gewezen voorzitter van het gewest Geel/Mol en jaren aanwezig op onze studiecommissie is 
overleden (26-10-1937/ 6-4-2021). 
 

• Verslag vorige vergadering:  
Er waren geen opmerkingen op het verslag van 12 februari 2021. 
 

• Briefwisseling: 
Mail van Voetbal Vlaanderen over te bevestigen afgevaardigden in Beroepscomité, Sportcomité en Algemene 
Vergadering van Voetbal Vlaanderen. 

• Een Algemene Vergadering van LAVA zal voor 15 mei moeten bevestigen dat wij onderstaande 
vertegenwoordigers steunen: 

• Algemene Vergadering Voetbal Vlaanderen: Gerda Swaelen, Bart Timmermans en Walter 
Troonbeeckx  

• Sportcomité: Erik De Bie 

• Beroepscomité: Ferdinand Brems 
 

• OOVV: De laatste maanden is niet vergaderd. 

• VSC: De items tot VV-20-26 hebben betrekking op futsal 

• (VV-20-19) BOEK F – TITEL 4 – Hoofdstuk 2.2 – art. F4.5: Administratieve transfer 

• (VV-20-20) BOEK F – TITEL 7 – Hoofdstuk 2.4 – art. F7.52: Competitievoorwaarden 2de nationale  
BOEK F – TITEL 7 – Hoofdstuk 2.4 – art. F7.53: Competitievoorwaarden interprovinciaal 

http://www.vvantwerpen.be/lava/
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• (VV-20-21) BOEK F – TITEL 7 – Hoofdstuk 2.5 – art. F7.54: Samenstelling van de reeksen  
BOEK F – TITEL 7 – Hoofdstuk 2.6 – art. F7.62 + F7.63: Kalender 

• (VV-20-22) BOEK F – TITEL 7 – Hoofdstuk 3.1 – art. F7.152: Eliteafdeling licentie 

• (VV-20-23) BOEK F – TITEL 7 – Hoofdstuk 3.1 – art. F7.160: Kampioenschappen U21 

• (VV-20-24) BOEK F – TITEL 7 – Hoofdstuk 3.4 – art. F7.177: Eerste nationale vrouwen 

• (VV-20-25) BOEK F – TITEL 7 – Hoofdstuk 4 – art. F7.182-F7.237: Beker van België 

• (VV-20-26) BOEK F – TITEL 11 – Hoofdstuk 1 – art. F11.1 en volgende: Disciplinaire sancties + 
Gele en Rode kaarten 

• (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) 

 
Zorgen voor een billijk licentiesysteem 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. Deze clubs 
krijgen een uitzondering voor de specifieke voorwaarde m.b.t. de lokale verankering van het 
Bestuur voor 1 seizoen. Dit wil zeggen dat de club in kwestie 1 jaar de tijd krijgt om haar 
structuur conform ons licentiereglement te maken.  
 

Beslissingen Bestuur Voetbal Vlaanderen:  
o De seniors (eerste ploegen en reserven) moeten voor 9 mei ingeschreven zijn. 
o De jeugd kan ook vanaf 20 april ingeschreven worden, maar het moet uiterlijk voor 15 

juli gebeurd zijn. 
o In Sportleven van 31 maart zijn de overgangsbepalingen tot het einde van dit seizoen 

geldig, opgenomen. 
o Licenties: de bijscholingen zijn doorgegaan, de controles die op de terreinen en de 

trainingen moeten gebeuren zijn niet normaal kunnen doorgaan. 
 

 

• 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. Wij wachten op het gesprek morgen. 

• (20-51) Rangschikking en toekenning van vrijkomende plaatsen. Wij zijn ook tegen een 
“dalingscarrousel” of een 17de ploeg in een reeks. 

• (20-60) Competities van Brabant ACFF en de Iris League 

• (20-61) Bondsonderscheidingen 

• (20-62) Voetbal Vlaanderen: jeugdkampioenschappen voor meisjes. Aanpassen van de regels van 
de meisjescompetitie, is voor ons ok. 

• (20-63) Boek M, mini voetbal hebben wij niet in onze provincie. 

• (20-64) Wederkwalificatie amateur 

• (20-65) Samenstelling Hoge Raad, wij gaan akkoord met enkele wijzigingen die Karel gaat 
voorstellen. Opgemerkt werd dat in de tekst 17 december 2021 staat ipv 2020. 

• (20-66) Interpellaties tijdens de provinciale algemene vergaderingen ACFF. Ok voor ons 

• (20-67) Deelname aan de jeugdkampioenschappen van het amateurvoetbal ACFF 

• (20-68) Integriteit en onpartijdigheid 

• (20-69) Ranking interprovinciaal jeugdkampioenschap ACFF 

• (20-70) Aantal wissels. Wij zijn tegen het verhogen van de wissels naar 5. 

• (20-71) Nationale Kamer voor discriminatie en racisme. Racisme en discriminatie gerapporteerd via 
klachten of scheidsrechtersblad zullen automatisch door een nationale kamer behandeld 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 



-3- 

 

in de tribunes bijwonen. Het is hem verboden om de dag van de wedstrijd vóór of tijdens de 
wedstrijd aanwezig te zijn in de kleedkamers of de neutrale zone. Na de wedstrijd kan deze 
de kleedkamer betreden. Wij zijn akkoord. 

• (20-73) Specifieke licentievoorwaarden voor het profvoetbal 1B. Is niet voor ons bestemd. 
Overgangsbepaling seizoen 2020-2021  
In uitvoering van de specifieke voorwaarden waaraan de installaties van de club dienen te 
voldoen is de club welke gepromoveerd is naar afdeling 1B van het profvoetbal en welke een 
licentie moet bekomen voor afdeling 1A van het profvoetbal vanaf het tweede seizoen nadat 
zij is toegetreden tot afdeling 1B van het profvoetbal, niet verplicht, op de datum van de 
aanvraag, te beschikken over installaties die beantwoorden aan specifieke criteria. Voor de 
club worden de desbetreffende bepalingen slechts gecontroleerd op 15 oktober en op 31 
december van het derde seizoen volgend op haar promotie. 

• (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. 

• (20-75) Wijzigingen ingegeven door hogere overheden - FIFA RSTP. Wordt bijgevoegd: hun 
financiële verplichtingen respecteren ten aanzien van spelers en andere clubs. Zwangerschap en 
moederschap worden beschermd. 

 
 

 

• PC: Via Bart: 

• Het organisatiecomité heeft de modaliteiten opgemaakt. 
Enkele (kleine) wijzigingen: 

• U21: kunnen ook op vrijdagavond geplaatst worden, zoals reserven. 

• Recrea SD mannen: kunnen ook op zaterdagavond voorzien worden. 

• Gew. reserven: niveaucodes => A en B De gewestelijke reserven kunnen via niveaucode 
ingeschreven worden, in een poging om de ploegen beter te plaatsen. 

• Publicatie: een datum is nog te prikken. 

• Inschrijvingen 2021-2022 

1. Vanaf dinsdag 20/04 staat de tool open 

2. Seniors: uiterlijk zondag 09/05 

3. Jeugd: uiterlijk donderdag 15/07 

4. Futsal: zondag 16/05 

 

• Clubs die gebruik maken van nieuw reglement V7.85 om in de laagste reeks in te schrijven 

(optie t/m 15/04) 

Aan alle clubs gecommuniceerd op 26/03. 

o Heren: Vlimmeren (2B => 4) 

o Vrouwen: WS Schorvoort (3B => 4) 

 

Worden niet vervangen in 2021-2022. 

Tijdelijk reglement in opmaak (HoRa): invulling van open plaatsen na 2021-2022 zodat in 2022-2023 opnieuw 

normale aantallen per reeks. 
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• Reeksen 1ste elftallen H & V 

o Reeksen behouden? 

o Inschrijvingen afwachten! 

 

• Speeldata 2021-2022 

Kalenders competities VV reeds gepubliceerd. 

Aangepaste kalenders per provincie volgen nog (o.a. prov. bekers): planning 26/04. 

 

- Competitie start: 1ste weekend september 

Voor alle AM. comp. VV 

 

- BvA Heren: zat. 07-14-21/08 + zon 29/08 

Zondag  t.g.v. SR-testen op zat. 28/08 

 

- BvA Vrouwen: zat.21-08/ woe 25-08 / zat 28-08 / woe 01-09 

 

- Finales BvA: 

o Competitief: paasmaandag 18/04 ( 1 mei = speeldag 30) 

o Recrea: zondag 1 mei 

 

- Nieuwe loting wegens te veel wijzigingen t.o.v. loting 2020. 

 

• Bureau Arbitrage: 
Robert Devos bericht dat: 

• Op 28 augustus de scheidsrechters getest worden, op voorhand zullen 2 try outs georganiseerd 
worden. 

• Ook stellen zij voor dat de wijzigingen van de regels van het handspel en een opfrissing van de 
wijziging van de spelregels van de 2 voorbije seizoenen zullen uitgelegd worden. 

• Onze scheidsrechters hebben een nieuwe site: http://www.ba-antwerpen.be 
 

• Varia 

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

• De volgende voorziene vergaderdatum: 7 mei, het is mogelijk dat in de maand mei een bijkomende 
vergadering komt. 

 
 
Verslaggever  
Nand Brems 
 

http://www.ba-antwerpen.be/

