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Algemene vergadering      
Vergadering van 12 mei 2021 

Deze vergadering is virtueel doorgegaan. 

• Aanwezigen  
 

Marc Van Craen, Bart Timmermans, Luc Sterckx, Eddy Luyckx, Walter Troonbeeckx, Theo Knegtel, 
Fred Marien, Karel Vanwesenbeeck, Gerda Swaelen, Walter Nees, Chris Zoldermans, Frans Van 
Breda, Jan Van Raak, Jeff Bruynseels, Willy Wittocx, Johan Van Broeckhoven, Guido Vervecken, 
Marc Vercammen, Nand Brems, Guido Dirkx, Frank Van Brabant 
 

 
 

• Afwezig 

 Jozef Segers, Jurgen Van Dijck, Willy Neefs, Herman Van Den Nieuwenhuizen, Luc Schoeters. 
 

 

• Er zijn geen opmerkingen op het vorige verslag van 9 oktober 2020. 

• Deze Algemene Vergadering startte normaal om 19:30 uur, maar door een oponthoud van onze voorzitter 

is gestart om 21:00 uur. Alle aanwezigen zijn akkoord dat deze vergadering rechtsgeldige beslissingen kan 

nemen ondanks het verlate aanvangsuur. 

• Openingswoord door de voorzitter. 

•  Samen met ons hoopt hij dat de volgende competitie een normale start kan hebben. 

• Philippe Rosier wordt vanaf 1 augustus de nieuwe algemeen directeur van Voetbal Vlaanderen in 

opvolging van Benny Mazur.  

• Hij geeft toelichting omtrent het voorstel van de ProLeague voor het voorstel van de integratie 

van de U23 van de ProLeague in het amateurvoetbal. 

• Er ligt een masterplan voor het amateurvoetbal op tafel, de prioriteiten zijn opgesteld. 

• Toelichting bij de jaarrekening van 2020, wij hadden een verlies tgv een gesloten kantine. Wanneer onze 

accommodatie in Wommelgem zou verkocht worden, moet wij ons als LAVA beraden over nieuwe 

inkomsten of minder uitgaven. Na enkele vragen over de jaarrekening, werd ze goedgekeurd.  

• Kwijting 

http://www.voetbalantwerpenvfv.be/lava/


De AV geeft het bestuur kwijting voor het beleid en de jaarrekening van het afgelopen boekjaar. 

• Provinciale Afgevaardigden:  

• Voor de Algemene Vergadering van Voetbal Vlaanderen, steunen wij de kandidaturen van Gerda 

Swaelen, Bart Timmermans en Walter Troonbeeckx. Bart Timmermans zal de delegatie leiden. 

• Voor het Sportcomité, steunen wij Erik De Bie. 

• Voor het Beroep comité Voetbal Vlaanderen, steunen wij Ferdinand Brems. 

• Varia PC door Bart:  

• Provinciale Algemene Vergadering op vrijdag 4 juni om 19:30 uur.  

• Voor het Provinciaal comité zijn er voor 3 vacante plaatsen 4 kandidaten. Zijn uittredend: Luis 

Asselbergs, Stan Elst, Gerda Swaelen (stopt), Frank Van Brabant (leeftijdsbeperking). Hebben zich 

kandidaat gesteld: Wim Knegtel, Luc Sterckx, Johan Van Broekhoven. 

• De stemming is volledig geheim, de gewesten moeten 3 personen doorgeven die kunnen 

stemmen. Deze mogen geen officiële functie uitoefenen. Bart suggereert om de clubs te vragen 

om deze personen aan te duiden, eventueel via het programma ”Election Runner”. 

• Volgende week zal een voorstel van de reeksen in Sportleven verschijnen. 

• Walter Nees merkt op dat bepaalde personen misbruik van informatie zouden kunnen maken, 

omdat zij via Voetbal Vlaanderen aan deze informatie kunnen komen. Medewerkers van Voetbal 

Vlaanderen zouden moeten verplicht worden om een deontologische code te onderschrijven die 

dat zou tegengaan. Marc Van Craen stelt dat deze code bestaat en ondertekend is door alle 

medewerkers en dat het op agenda staat om een en ander te verfijnen. 

• Er zijn ook dit jaar, tot ongenoegen van clubs, verschillende overgangen bij de vrouwen 

genoteerd. 

• Slotwoord: 

De vergadering is akkoord dat deze vergadering, ondanks het verlate uur een normaal verloop gekend 

heeft (cfr.supra). 

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering. 

 

De secretaris                                                  De voorzitter 

Ferdinand Brems                                           Marc Van Craen 

 


