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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 2022 

Aanwezig (17):  

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

Walter Nees, Luis Asselberghs, Chris Zoldermans, Marcel Van Hees, Stanny Meskens, Frans Van Breda, Gerda 

Swaelen, Herman Van Den Nieuwenhuizen, Stan Elst, Fred Marien. 

 

Verontschuldigd (9):  

Jan Govaerts, Herman Geerts, Frank Van Brabant, Fred Van Laer, Karen Andries, Marc Van Craen, Walter 

Troonbeeckx, Robert Devos, Eddy Luyckx. 

Welkom door de voorzitter: 

Karel zat deze vergadering voor.  
 

Verslag vorige vergadering:  
Er waren geen opmerkingen op het verslag van de vergadering van 13 mei. 
 

Briefwisseling: 
Geen 
 

OOVV: nihil. 
 
LIGA vrouwenvoetbal. 

 
VSC: 

• Walter Troonbeeckx laat zich verontschuldigen voor de VSC en de Algemene Vergadering van de KBVB. 

• De Beker Van Antwerpen is getrokken en zal na de vergadering getoond worden. 

• Karel meldt dat dit voorlopig de laatste vergadering is in dit Brieleke. Mogelijk staat er nog een HORA op de 
agenda in juni, maar als het mogelijk is zal het via mail gebeuren. 

• Marc, die onze nationale ploeg vergezelt in Wales is even via Teams aanwezig. 
 
HORA:  

http://www.vvantwerpen.be/lava/
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• (21-54) Plan voor de financiële toekomst van het amateurvoetbal. Het heeft een grote invloed op onze 
provinciale ploegen. De verwijzing naar de jeugdgelden zou eruit moeten. Het is afwachten wat het ACFF 
gaat zeggen. Het is best dat er eerst een overleg is binnen VV. 

• (21-70) Licentie 2de en 3de afdeling Voetbal Vlaanderen – trainersvereisten. Er is in de voorstellen een 
verschil in boetes. Tekst 1 willen wij behouden. 

• 21-74) Verplicht aanstellen club-API. De veldvoetbalclubs met of zonder jeugdwerking en minivoetbal- en 
futsalclubs met jeugdwerking zijn verplicht een Aanspreekpersoon Integriteit (club-API) aan te stellen binnen 
hun club, met een door de federatie erkend certificaat, 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. Er wordt een boete bij niet naleving opgelegd, best wordt een 
periode waarin aan de voorgeschreven voorwaarden moet voldaan worden opgenomen in de teksten. Elke 
inbreuk op deze verplichtingen wordt bestraft met een boete van 15,00 EUR. Bij herhaling in de loop van 
eenzelfde seizoen, wordt de boete verdubbeld. 

• (21-79) Organisatie van de Beker van België Heren. Speeldag 5 is niet in orde, de geschrapte tekst moet 
blijven staan en als jaartallen moet er 2022-2023 komen. 

• (21-80) Super League – Opleidingsvergoedingen, ok voor ons 

• (21-81) Rangschikking in IP ACFF. In orde voor ons. 

• (21-82) Elite-jeugd in IP ACFF. In orde voor ons. 

• (21-83) Samenvoeging artikelen B11.198 (P) en B11.199 (P). Alleen voor P-voetbal. 

• (21-84) Verzet. Om misbruik tegen te gaan om in verzet te gaan. 

• (21-85) Alternatieve maatregelen. 

• (21-86) Kwalificatie. In orde voor ons. 

• (21-87) Reserveploegen 1ste nationale. Is voor VACHA. 

• (21-88) Wisselspelers. VV gaat voor (max. aantal wisselspelers – maximaal aantal wissels): competitie 4-4. 
Voor de beker van België wordt voor 5 -5 gekozen. 

• (21-89) Transferperiode. Deze zal lopen van 15 juni tot 31 augustus. De profs kunnen tot 6 september gaan. 

• (21-90) Rechtsmiddelen. In orde voor ons. 

• (21-91) Burgerrechtelijke uitsluitingen. Boek B, Titel 9. 
 Alle leden van de werkgroep Voetbalveiligheid zijn het unaniem eens dat het veiligheidsbeleid in en 
rond de stadions moet uitgaan van het principe van nultolerantie voor inbreuken rond:  

▪ racisme en discriminatie   
▪ onrechtmatig gebruik pyrotechnische voorwerpen 
▪ fysiek geweld  

 
Het actieplan gaat uit van volgende basisprincipes:  

▪ Het verhogen van de pakkans bij inbreuken 
▪ Het sneller afdwingen en opvolgen van de sanctionering  
▪ Een uniforme aanpak van de incidenten in alle stadions 

Deze tekst, verwijzend naar inwendige orde, zou aan de inkom moeten opgehangen worden. Resultaat is 
dat de toegang kan geweigerd worden bij niet naleving. 

• (21-92) Structurele hervorming Voetbal Vlaanderen – Boek V. Onze 2 aanwezige voorzitters hebben de tekst 
aandachtig gelezen en geven enkele opmerkingen, de vergadering is akkoord. 

• (21-93) Match Delegates. Is ok voor ons. 

• Wijzigingen Boek M 

• Genders B417, meldpunt voor ACFF en VV. 
 

Nieuws KBVB en VV: 

• Algemene Vergadering KBVB. Gerda heeft volmacht gegeven aan Marc. 

• De namen van de uit onze provincie afkomstige benoemde mandaten voor de tucht comités zijn opgesomd. 
PC. 

• De Beker van Antwerpen is getrokken. 
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Verstandhouding (LAVA) 
 

• De competitiewedstrijden zullen rond 1 juli gepubliceerd worden. Wedstrijden onderling omwisselen 
zal niet meer toegestaan worden. 

• In de modaliteiten voor het vrouwenvoetbal zal volgend jaar in een piramidestructuur voorzien  
worden. 

• Op 28 augustus om 10 uur zal een provinciale vergadering met receptie voor de clubs doorgaan. 

• Iedere provincie ontvangt voor het volgende seizoen van VV 5000 euro voor vergaderonkosten. 
 

Bureau Arbitrage:  
 

 
Varia 
 

• Als het belangrijk is kan volgende keer op 22 juni vergaderd worden. 

• Kandidaten voor de 2de afgevaardigde van onze provincie voor de VSC moeten binnen zijn voor 15 
augustus. Chris zal morgen als vervanger van Walter meegaan. 

• Algemene Vergadering VV, Walter heeft volmacht gegeven aan Bart. 
 
De voorzitter wenst allen (als er geen vergadering meer komt) een aangenaam verlof en sluit de vergadering. 
 
Verslaggever  
Nand Brems 
 


