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 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 13 mei 2022 

Aanwezig (18):  

Danny Faes, Bart Timmermans, Nand Brems, Willy Wittocx, Marc Vercammen, Alfons Taels, Karen Andries, Karel 

Vanwesenbeeck, Marc Van Craen, Walter Nees, Luis Asselberghs, Chris Zoldermans, Marcel Van Hees, Walter 

Troonbeeckx, Stanny Meskens, Frans Van Breda, Robert Devos, Gerda Swaelen. 

 

Verontschuldigd (10):  

Herman Van Den Nieuwenhuizen, Theo Knegtel, Jan Govaerts, Herman Geerts, Frank Van Brabant, Stan Elst, Fred 

Van Lae,r Fred Marien, Jeff Bruynseels, Fred Van Laer. 

Welkom door de voorzitter: 

Karel zat deze vergadering voor.  
 

Verslag vorige vergadering:  
Er waren geen opmerkingen op het verslag van de vergadering van 8 april. 
. 
 

Briefwisseling: 
Geen 
 

OOVV: nihil. 
 
LIGA vrouwenvoetbal, Marc Vercammen is na herhaalde pogingen opgenomen als lid in deze liga. 

 
VSC: 

Gaat door in Tubeke 

• VV-21-016 - BOEK F – TITEL 7 – Hoofdstuk 3.4 – art. F7.165:nationale vrouwenkampioenschappen. Deze 
overgangsmaatregeling blijft nog 1 jaar geldig. 

• VV-21-019 – Boek B – art B7.32 - Algemeen forfait vrouwenvoetbal. Een club met meerdere ingeschreven 
eerste ploegen die algemeen forfait geeft met één/of meerdere ploegen mag het daaropvolgende seizoen 
die ploeg(en) niet inschrijven. Vermits het voorstel van ons komt, zijn wij akkoord. 

http://www.vvantwerpen.be/lava/
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• Jeugdlicentievoorwaarden – diverse artikelen. Wedstrijden van dezelfde categorie worden steeds op 
dezelfde plaats en uur gespeeld, bedoeling is om misbruiken tegen te gaan. Onderling kunnen spelers 
gewisseld worden. 

• Standpunten m.b.t. artikel B4.98. Deze tekst is in het nieuwe reglement bewust weggelaten. Onderzoeken 
van ambtswege worden niet meer uitgevoerd na een veroordeling van de KBVB door een rechtbank. 

 
HORA:  

• (21-45) Terreinafgevaardigde Voetbal Vlaanderen. Vermits het ACFF niet akkoord is, wordt een voorstel 
gedaan om de wijzigingen voor Voetbal Vlaanderen in te voeren voor ploegen die geen link hebben met 
ACFF. 

• (21-49) Administratieve sanctie in geval van onjuiste gegevens bij de aansluiting of transfer van een speler. 
Wij gaan niet akkoord met de voorziene boetes, een speelverbod opleggen zien wij wel zitten. De 
vergadering betreurt ook dat support van KBVB soms heel moeilijk of niet te bereiken is. Wij vragen daarom 
dat eerst de support in orde gebracht wordt vooraleer tot inning van nieuwe boetes overgegaan wordt. 

• (21-51) Spelers die geen onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Economische ruimte (EER) - 
Verplichting om een geldige verblijfstitel over te leggen. 

• (21-67) Evocatiecommissie - Bedrag van de vergoeding per zitting. Ok voor KBVB en VV bij zaken voor het 
betaald voetbal. 

• (21-69) Twee gedeeltelijke forfaits (opgelegd en/of verklaard) van een ACFF-ploeg U14 tot U19. ACFF 

• (21-70) Licentie 2de en 3de afdeling Voetbal Vlaanderen – trainersvereisten. Onze opmerking: er staat een 
stevige boete in dit voorstel. 

• (21-71) Nationale vrouwenkampioenschappen futsal 

• (21-72) 1ste nationale vrouwenafdeling – Ploegen die dalen naar 2de nationale vrouwenafdeling. Een 
benoeming van plaatsen van de ploegen die in aanmerking komen om te dalen. 

• (21-73) Super League – vereiste aanpassingen ingevolge de wijziging van het aantal ploegen 

• (21-74) Verplicht aanstellen club-API 
Belangrijk is het aanstellen van club-API’s (aanspreekpersoon integriteit) die de opleiding gevolgd hebben en 
op deze manier kunnen optreden als vertrouwenspersoon in de clubs wanneer er iets zou fout lopen. Zij 
kunnen nadien het rechtstreeks aanspreekpunt zijn voor de federatie. Momenteel is het reeds mogelijk om 
een club-API aan te duiden in E-Kickoff gezien het onderdeel uitmaakt van de jeugdsubsidies van Voetbal 
Vlaanderen. We werken ondertussen aan de digitalisering van deze opleiding opdat ieder individu dit op 
zijn/haar tempo en eigen gekozen moment kan volgen. Door het opnemen in het Bondsreglement willen we 
onze clubs verplichten hier een actief beleid rond te voeren gezien het spijtig genoeg door tijdsgebrek bij 
onze clubs op de achtergrond verschuift en enkel aandacht krijgt wanneer er iets gebeurt binnen de club (en 
het dus te laat is). De clubs zijn verplicht een Aanspreekpersoon Integriteit (club-API) aan te stellen binnen 
hun club en dit kenbaar te maken via het daartoe voorziene digitaal platform. De aanstelling van de club-API 
dient opgenomen te zijn in de notulen van het bestuursorgaan van de club. 

• (21-75) Verplichte aanwezigheid van een AED. De clubs zijn verplicht een werkende AED (automatische 
externe defibrillator) te voorzien in hun infrastructuur die steeds toegankelijk is bij alle activiteiten op de 
club. 

• (21-76) Wijzigingen Boek F ingevolge de structurele hervorming van Voetbal Vlaanderen 

• (21-77) Aantal vervangingen. Wij verkiezen om het aantal wissels te behouden op 4 en niet te verlagen of te 
verhogen. 

 
Nieuws KBVB en VV: 

• Op 12 en 13 mei worden in Strombeek Bever de gesprekken met kandidaten voor de tucht comités 
gevoerd. 

• KBVB heeft de resultaten van 2021 besproken. 

• KBVB is kandidaat voor het wereldkampioenschap vrouwen 2027, Nations League. 

• De dag van de GC op 19 mei in Tubeke, is op een ongelukkig moment gehouden, tevens sommigen zouden 
dit e-kickoff bericht niet ontvangen hebben. 

• Aanpassingen boek V, nog geen teksten gezien. 
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Tucht arbitrage is besproken, maar nog niet goedgekeurd. 
 

PC. 

• Zondag gaat de Beker van Antwerpen door in Kontich 

• De eindrondes zijn begonnen 

• Op 22 mei zouden alle eindronde resultaten gekend moeten zijn. 

• Vermits Witgoor gewonnen heeft zijn er geen bijkomende dalers. 

• De ploeg inschrijvingen moeten op 15 mei binnen zijn, iedereen is nogmaals verwittigd. 

• De modaliteiten die in sportleven verschenen zijn de juiste. Zij zullen met het verslag meegestuurd 
worden. 

• De hervormingen van ons vrouwenvoetbal zijn in de modaliteiten opgenomen, in 4de is momenteel 
slechts 1 reeks, kan alles naar derde? 

• Op 7 juni worden de reeksen van 1ste ploegen opgemaakt, ze worden op 8 juni gepubliceerd in 
Sportleven. De definitieve samenstelling zal op 15 juni gebeuren. De Kalenders worden op 1 juli 
gepubliceerd.  

• BvA: modaliteiten worden ASAP via e-kickoff aan de clubs bezorgd. 

• BvA heren: zelfde format, 4 poulewedstrijden in augustus, finales tijdens het paasweekend. 

• BvA vrouwen: Afhankelijk van eventuele hervorming in reeksen provinciale vrouwen. Speeldagen: laatste 
weekend van augustus en 3 weekend september (start competitie 4de zaterdag van september). De 
finales zullen plaats vinden zoals deze van de heren, tijdens het paasweekend. 

 
Verstandhouding (LAVA) 

De budgetten voor de Verstandhoudingen zijn ingediend, de vergaderfaciliteiten worden door VV betaald. 
Wij (studiecommissie en LAVA) hebben een optie genomen op een vergaderlokaal in de cafetaria van de 
gemeentelijke sportterreinen van Wommelgem. 
 

Bureau Arbitrage: zij hebben niets te melden. 
 

 
Varia 
 

• Op 10 juni om 19.30 zal onze laatste vergadering doorgaan in ons vertrouwde Brieleke. 

• Karen zou dan willen deelnemen via teams. 

• Stanny zal een wedstrijdschema voor de Memorial Jos De Ryck op 29 mei opstellen. Dit tornooi zal in 
Grobbendonk georganiseerd worden. 

 
Verslaggever  
Nand Brems 
 


