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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 maart 2022 

Aanwezig (16):  

Danny Faes, Bart Timmermans, Nand Brems, Willy Wittocx, Marc Vercammen, Alfons Taels, Robert Devos,  Karen 

Andries, Frans Van Breda, Karel Vanwesenbeeck, Frank Van Brabant, Marc Van Craen, Walter Nees, Stanny Meskens, 

Stan Elst, Jeff Bruynseels 

 

Verontschuldigd (8): Walter Troonbeeckx, Herman Van Den Nieuwenhuizen, Theo Knegtel, Gerda Swaelen, Luis 

Asselberghs , Chris Zoldermans, Jan Govaerts, Fred Van Laer. 

Welkom door de voorzitter: 

Karel zat deze vergadering voor.  
 

• Verslag vorige vergadering:  
De finale van het vrouwenvoetbal zal op 8 mei doorgaan, was foutief in het verslag van 11 februari 2022 vermeld. 
. 
 

• Briefwisseling: 

• Nihil. 
 

• OOVV: verlichting, is door tijdsgebrek nog niet besproken. 
 

 
HORA:  

• (21-38) Organisatie Beker van België. Er zal maximaal naar gestreefd worden om tot en met de tweede ronde 
clubs uit eenzelfde regio tegen elkaar te laten spelen. 

• (21-39) Specifieke voorwaarden voor een licentie van nationale amateurclub (1ste nationale). Wat zegt 
VACHA? 

• (21-44) Genderdispensatie. Marc Vercammen vreest dat er misbruik kan van gemaakt worden. 

• (21-45) Terreinafgevaardigde. Indien dit voor de club niet mogelijk is, mag zij een niet aan haar toegewezen 
persoon die bij de bond is aangesloten naar het terrein afvaardigen. Indien een club een bij de bond 
aangesloten persoon die niet aan haar is toegewezen naar het terrein afvaardigt, kan zij niet alleen tegen 
hem een sanctie treffen, maar kan zij wel een klacht tegen hem indienen bij de bevoegde tuchtinstantie. 
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• (21-46) Verhoging van de individuele verplaatsingskosten. Vanaf 1 april: 3,10 EUR/blok, met een minimum 
van 6,20 EUR 

• (21-47) Leeftijdsgrens in de benoemde bondsinstanties. Elk mandaat in een bondsinstantie eindigt van 
rechtswege na afloop van het seizoen waarin het betrokken lid de leeftijd van 75 jaar bereikt 

 
Tekstuele aanpassingen: 

• Boek_B_TITEL_2_Bondsorganisatie 

• Boek_B_TITEL_3 Clubs 

• Boek_B_TITEL _4_Spelers 

• Boek_B_Titel_5_Officials 

• Boek_B_TITEL 6_Wedstrijden 

• Boek_B_TITEL_11_Geschillen_en_procedures 

• Boek_V_voetbalvlaanderen 

• Overgangsbepalingen 
 
VSC: 

• Structurele hervorming competities, tucht en arbitrage 
(VV-21-007) – Boek B – artikel B4.117 genderdispensatie 

• (VV-21-008) BOEK B – TITEL 4 – Hoofdstuk 4.2.4 Leeftijd – art. B4.102: vrouwencategorieën. Optrekken van 

de leeftijdsgrens voor het spelen in een provinciaal en recreatief vrouwenelftal. (15 jaar ipv 14 jaar) 

• (21-009) BOEK V – TITEL 7 – Hoofdstuk 1 – 1.4. Jeugdlicenties Voetbal Vlaanderen - art. V7.64 en V7.65 - 

Hoofdstuk 2 – 2.6. De jeugdcompetitie Voetbal Vlaanderen – art. V7.171. Werkgroep tweede ploegen U10 en 

U11 voor clubs met een geldige licentie “Interprovinciaal Jeugdvoetbal” 

• Interpretatie van Art. V7.27 - toekenningsvoorwaarden licentie van regionale amateurclub (2e en 3e afdeling 

Voetbal Vlaanderen). De club kan bij uitzonderlijke omstandigheden éénmalig gebruik maken van een 

verklaring op eer om uitstel te krijgen t.e.m. 01-07 van het jaar waarin de licentie wordt aangevraagd om zich 

in orde te stellen met deze voorwaarde. Van zodra de club éénmaal de verklaring op eer gebruikt heeft kan 

deze club bij latere licentieaanvragen regionale amateurclub deze nooit meer opnieuw gebruiken 

• (21-012) – zittingsvergoeding Bestuur Voetbal Vlaanderen. Wordt geschrapt: de leden van de Raad van 

Bestuur Voetbal Vlaanderen ontvingen geen zittingsvergoeding. 

• (VV-21-013) Diverse aanpassingen Boek M (minivoetbal) 
 
 
 

Nieuws KBVB en VV: 

• Bondskaarten: er ligt een voorstel op tafel om de bestuurders van de verstandhoudingen een kaart te 
geven. Ook de terreinkeurders worden opgenomen. De prospectoren staan niet vermeld, maar ontvangen 
er wel eentje. 

• Oekraïne: de profspelers zijn vrij, zij kunnen met maximaal 2 heraansluiten bij een club. 
 

PC: Via Bart: 

• De overgangsbepalingen worden zo vlug als mogelijk in het reglement opgenomen. 

• Procedure van de samenstelling van de reeksen. 

• Provinciale vergaderingen zijn niet meer van toepassing. 

• Publicatie van de mandaten moet niet meer gebeuren., er zullen geen verkiezingen meer georganiseerd 
worden. 
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• Modaliteiten voor de jeugd zullen voor heel Vlaanderen hetzelfde zijn, zij komen in het reglement. 

• Alle jeugdreeksen zullen samengenomen worden, dus zaterdag en zondag reeksen zullen vervallen. 
Hierdoor zullen qua niveau code de afstanden verkleinen. 

• Walter Troonbeeckx heeft te kennen gegeven dat hij einde van het seizoen stopt als tweede 
Studiecommissie-vertegenwoordiger van onze provincie. Wij kunnen al nadenken wie hem zal en kan 
opvolgen. 

 
Bureau Arbitrage Robert Devos. 

• De uitwerking van de fusies, er is eenmaal samengezeten, maar er zijn nog geen beslissingen 
genomen. 

 
 

Varia 
 

• Jeff vraagt hoe het zit met de inhoudingen via de rekening courant en dus betalingen van de LAVA 
lidgelden. Bart zal het navragen. 

• Vrouwenvoetbal, Walter Nees had graag gezien dat er een eenvormigheid komt voor heel 
Vlaanderen. 

• Volgende vergadering zal op 8 april doorgaan. (Frank is dan verontschuldigd) 
 
Verslaggever  
Nand Brems 
 


