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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 10 juni 2021 

Aanwezig (12+5=17):  

Luis Asselberghs, Danny Faes, Bart Timmermans, Chris Zoldermans, Nand Brems, Karel Vanwesenbeeck, Willy 

Wittocx, Robert Devos, Stanny Meskens, Marc Vercammen, Eddy Luyckx, Marcel Van Hees 

Via Teams: Marc Van Craen, Walter Nees, Therese Meisters, Walter Troonbeeckx, Karen Andries 

 

Verontschuldigd: Gerda Swaelen, Fred Van Laer, Jan Govaerts. Stan Elst, Herman Geerts. 

Iedereen die toegezegd heeft dat hij aanwezig zou zijn, was aanwezig of heeft zich op het laatste verontschuldigd. 

Karel verwelkomt Karen Andries, onze coördinator administratie provinciale Antwerpen van Voetbal Vlaanderen. 

Welkom door de voorzitter: 

Karel zat deze laatste vergadering van het seizoen voor.  
 

• Verslag vorige vergadering:  
Er waren geen opmerkingen op het verslag van 7 mei 2021. 
 

• Briefwisseling: 

• Nihil 
 

• OOVV: Het is stil, weinig nieuws. 
 

VSC:  
De agenda is blanco, besprekingen volgen op de HORA. 
 
HORA: 

• (20-37) Hogere vrouwenafdelingen en Super League: gewone binnenlandse transfers 
tijdens de wintermercato. Speelsters komende van gelijk welke club kunnen het voorwerp 
uitmaken van een transfer naar een club die uitkomt in de Super League voor zover haar 
contract als betaalde sportbeoefenaar (minstens tot het einde van het lopende seizoen) met 
de aanwervende club aan de KBVB is betekend. Informatief: de speelster is tijdens het 
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lopende seizoen niet speelgerechtigd voor officiële wedstrijden van eerste ploegen in 
andere afdelingen van de club.  De voorliggende tekst is nu in orde. 

 

• (20- 64) Weder kwalificatie amateur. Ingeval van wijziging van het statuut van de speler van 
betaalde sportbeoefenaar naar amateur bij de club van toewijzing (zie eveneens art. B4.87) 
zijn er geen speelbeperkingen. Aangevuld met: behoudens de bepaling voorzien bij transfers 
tijdens het lopende seizoen (Art. B4.46). De tekst is nu in orde. 

 

• (20- 70) Aantal wissels. Wij wachten de evolutie van de vergadering af. 
 
 

• (20- 73) Specifieke licentievoorwaarden voor het profvoetbal 1B. Het is afwachten hoe de 
gesprekken zullen evolueren. 

• (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. 

• (20-87) Vertegenwoordiging van de Pro League binnen de Hoge Raad. Wij zullen ons niet meer 
verzetten. 

• (20-88) De herenkampioenschappen van het profvoetbal (bepalingen voor het seizoen 2021-2022). 
Afwachten hoe de gesprekken zullen evolueren. 

• (20-91) Toekenningsvoorwaarden voor de licentie van nationale amateurclub en de licentie van 
regionale amateurclub Voetbal Vlaanderen. De clubs uit 1ste provinciale zullen in september/ 
oktober gebriefd worden. 

• (20-92) Specifieke voorwaarden officiële wedstrijden en spelersidentificatie futsal 

• (20-93) Licentievoorwaarden Eliteafdeling futsal 

• (20-94) Door de futsalclubs te betalen voorschot 

• (20-95) Inschrijving futsal 

• (20-96) Kleine aanpassingen futsal 

• (20-97) Wijzigingen in Boek V ingevolge wijziging statuten Voetbal Vlaanderen 

• (20-98) Inschrijvingen. Clubs die geen jeugdploegen inschrijven zullen beboet worden, met 
uitzondering van de club die deel uitmaakt van een samenwerkingsverband voor 

jeugdploegen.  
 

• (20-99) Futsalterrein en keuring van de zalen 

• (20-100) Promotie uit 2de afdeling 

• (20-101) Opeenvolgende individuele transacties – FIFA RSTP 

• (20-102) Speelveld in kunststof en belijning 

• (20-103) Nationale kamer in de strijd tegen discriminatie en racisme - Opschortende werking van 
een verhaal bij het BAS.  

• (20-104) Wissels in het recreatief voetbal. Kan goedgekeurd worden, is enkel voor Voetbal 
Vlaanderen. 

• (20-105) Benaming van een club in het recreatief voetbal, recreatief futsal en minivoetbal.  De 
verplichting om een geografische verwijzing op te nemen in de clubnaam is niet van toepassing voor 
recreatief voetbal, recreatief futsal en minivoetbal op provinciaal niveau en in kerncompetities. OK 
voor ons. 

• (20-106) Kalendermanager 

• (20-107) Overgangsbepalingen Beker van België 

• (20-110) Rookverbod, de Nederlandse tekst is niet in orde. 
Varia: 

• Bondsonderscheidingen 

• De mandaten voor de HORA. 

• Marc Van Craen wordt erelid van de KBVB 
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• De vergaderdatums van de HORA zijn verschenen. 
 

KBVB Marc. 

• Enkele verduidelijkingen via Marc. 

• Het mandaat van Marc is voor 2 jaar verlengd als bestuurder bij de KBVB. 

• Karel is als ovz bevestigd. 

• Dossier integratie in het amateurvoetbal van de U23 van de pro league, er is een werkgroep 
opgericht. 

• Zaterdag 12 juni start onze nationale ploeg in het Europese kampioenschap, in Sint- Petersburg. 

• Spelen er volgend seizoen 4 ploegen in 1B? 
 

 

• PC: Via Bart: 

• Als alle provincies klaar zijn, zal op vrijdag 18 juni de publicatie van de kalender verschijnen. 

• De reeksen van de reserven hebben een lichte wijziging ondergaan door enkele extra inschrijvingen. 

• Op dit moment zijn er voor de reserven B maar 2 openstaande plaatsen meer. 

• Karen zegt dat nu de mogelijkheid er is dat de scheidsrechter niet meer fysisch aanwezig moet zijn, 

de zittingen beter zullen ondersteund worden via elektronische weg. 

• Op 24 juni zal het nieuwe verkozen bureau samengesteld worden. 

• Bureau Arbitrage: 
Robert Devos bericht iov Jan Govaerts dat: 

Aanduiding van een scheidsrechter door de club voor vriendschappelijke wedstrijden 1ste 
elftallen. 
Het heeft geen betrekking op jeugdwedstrijden. 
Clubs hebben in de voorbereiding de mogelijkheid om vriendschappelijk wedstrijden aan te 
vragen met “aanduiding scheidsrechter door de club”. Voor de namiddagwedstrijden dient de 
club deze aanvraag eerst voor te leggen aan het BAA ter goedkeuring. Dit via een e-mail aan het 
secretariaat. Na de goedkeuring door BAA, zal het secretariaat de opgegeven scheidsrechter op 
deze wedstrijd zetten zodat deze scheidsrechter niet nog op een andere wedstrijd kan 
aangeduid worden. 
Opgelet: 
Bij vriendschappelijke wedstrijden waarbij een van de 1ste ploegen in 1P of hoger uitkomt, 
worden er normaliter AR’s aangeduid. Als een wedstrijd echter het label krijgt “aanduiding 
scheidsrechter door de club”, duidt het BAA wel geen AR’s aan. 
Als “aanduiding scheidsrechter door de club” heeft de gevraagde scheidsrechter ook geen recht 
op een officiële vergoeding, dit is zelf met de club overeen te komen. 
Als een scheidsrechter door een club verzocht wordt om een vriendschappelijke wedstrijd te 
leiden, zal de scheidsrechter dmv RefAssist voor de competitie en beker van dat seizoen niet 
meer aangeduid worden (tijdelijke wraking ikv integere arbitrage) 
Het secretariaat is belast met de aanduidingen en met de toevoeging van wraking van deze SR 
voor deze club voor toekomstige competitie- en bekerwedstrijden van het nieuwe seizoen. 
Wilfried Rombouts zal vervangen worden door Tom Dens, Wilfried blijft wel opleider. 
De opmerking werd gemaakt dat als een scheidsrechter zich op een wedstrijd zet, zijn blokken 
automatisch verschijnen. Dit wordt nagekeken. 

• Varia 

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


