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1. Algemeenheden 
 
Art. 1.1.  De “Liga Amateurvoetbal Antwerpen” of afgekort “LAVA” heeft de rechtsvorm van 

een vereniging zonder winstoogmerk en is ontstaan uit de vzw “Vereniging 
Antwerpse Clubs van Lagere Afdeling” of afgekort “VACLA”. De statutenwijziging 
met naamsverandering werd goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 17 
november 2014. 
De vereniging heeft als ondernemingsnummer BE0413.315.119.  Zij ressorteert bij de 
KBVB en Voetbal Vlaanderen onder het stamnummer 6740. 

 

Art. 1.2.  De zetel van de vereniging is gevestigd 2160 Wommelgem, Brieleke 18. 
De duur is onbeperkt. 

 

Art. 1.3.  De vereniging heeft tot doel: 

• te zorgen voor een lokale verankering, meer bepaald binnen de provincie 
Antwerpen, van het amateurvoetbal zoals het door Voetbal Vlaanderen wordt 
georganiseerd 

• de organisatie en de verspreiding van voetbal in al zijn vormen;  

• de gemeenschappelijke belangen van de clubs van lagere afdelingen van de 
provincie Antwerpen te verdedigen, dit in het kader van Voetbal Vlaanderen en 
de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) en rekening houdend met de 
rechtmatige belangen van de clubs van de andere afdelingen;  

• de onderlinge verstandhouding te bevorderen tussen bondsinstanties, clubs en 
scheidsrechters binnen de provincie Antwerpen;  

• medewerking te verlenen in de breedste zin van het woord aan alle clubs van 
lagere afdelingen van de provincie Antwerpen en aan alle activiteiten die een 
identieke of gelijkaardige doelstelling als de hare nastreven;  

•  medewerking te verlenen aan de rekrutering, vorming, opleiding en 
begeleiding van de scheidsrechters binnen de provincie Antwerpen;  

• alle voetbalproblemen zowel op provinciaal als op nationaal vlak te behandelen 
en meer in het bijzonder alle punten die voorkomen op de agenda van de 
vergaderingen van de Vlaamse Studiecommissie en de Hoge Raad van de 
KBVB. 

 
 

http://www.vvantwerpen.be/lava/


2. Samenstelling van L.A.V.A. 
 
Art. 2.1. L.A.V.A. bestaat volgens de statuten uit effectieve en toegetreden leden.  
 

De effectieve leden moeten aangesloten zijn bij Voetbal Vlaanderen en dienen het 
lopend seizoen werkelijk tot de clubs van lagere afdelingen van de provincie Antwerpen 
te behoren. 
  
De toegetreden leden zijn de clubs van lagere afdelingen en de scheidsrechters 
vriendenkringen aangesloten bij Voetbal Vlaanderen en behorend tot de provincie 
Antwerpen, die wensen aan te sluiten. 
 

3. De Algemene Vergadering van L.A.V.A. 
 
 

Art. 3.2. De algemene vergadering bestaat uit de effectieve leden als volgt: 
 

• 3 leden per gewest.  
De gewesten zijn: Antwerpen, Geel/Mol, Lier/Herentals, Mechelen-RKB, 
Noorderkempen, Turnhout, gewest recreatief voetbal, gewest vrouwenvoetbal. 

 
 

• Het lid van het Competitions Departement Voetbal Vlaanderen dat de provincie 
Antwerpen vertegenwoordigt 

• De leden van het bestuur van Voetbal Vlaanderen die de provincie Antwerpen 
vertegenwoordigen met een maximum van 2 en de vertegenwoordiger van het 
recreatief voetbal in het bestuur van Voetbal Vlaanderen voor zover hij of zij 
behoort tot een club van de provincie Antwerpen. 

 

• Eén lid van het Departement Arbitrage Voetbal Vlaanderen voorgedragen door 
dit Departement voor het competitief voetbal en één lid voor het recreatief 
voetbal, telkens personen die een link hebben met de provincie Antwerpen. 

 

• 3 leden die de scheidsrechtersvriendenkringen vertegenwoordigen (De 

scheidsrechtersvriendenkringen zijn de vriendenkringen van het competitief 
voetbal verenigd in Referees United: Antwerpen, Boom, Geel, Herentals, Lier, 
Mechelen, Mol, Noordergouw, Turnhout, Westerlo en de 
scheidsrechtersvriendenkring recreatief voetbal. 

 

• De voorzitter van de KBVB indien hij afgevaardigd is door de clubs van lagere 
afdeling van de provincie Antwerpen. 

 
  

Art. 3.3. Enkel de effectieve leden hebben stemrecht op de Algemene Vergadering. De 
toegetreden leden kunnen aanwezig zijn op de Algemene Vergadering, maar 
kunnen nooit stemrecht hebben in deze Algemene Vergadering. 

 
Art. 3.4. De effectieve leden dienen geen bijdrage te betalen. Door een beslissing van het 

bestuur kan aan de toegetreden leden (in casu de clubs van lagere afdelingen met 
uitzondering van de scheidsrechtersvriendenkringen) een jaarlijkse bijdrage 
gevraagd worden waarvan het bedrag door het bestuur wordt vastgesteld. Dit 
bedrag kan niet meer bedragen dan €500. 

 De lidgelden worden als volgt vastgelegd : 
   LAVA algemeen : 20 
   Communicatie en LAVA kaarten : €10 
   Provinciale Studiecommissie : €20 
   Gewestbijdrage : vastgelegd door het gewest zelf. 
 
 



 
 
 

4. Bestuur 
 

Art. 4.1.  De Liga Amateurvoetbal Antwerpen wordt bestuurd door een bestuur, benoemd door de 
Algemene Vergadering. 

 
Art. 4.2.  Binnen dit bestuur zal een dagelijks bestuur zetelen, bestaande uit de  voorzitter van 

het bestuur, de twee ondervoorzitters, de secretaris en de penningmeester. Bovendien 
kan de voorzitter van het dagelijks bestuur, ten einde hun advies in te winnen, bepaalde 
personen, met een zekere deskundigheid inzake specifieke problemen, te allen tijde 
voor een bepaalde vergadering uitnodigen. 

 
Art. 4.3.  De stemmingen gebeuren in principe bij handopsteking tenzij een lid van het bestuur de 

geheime stemming vraagt. 
Persoonsgebonden stemmingen gebeuren altijd in het geheim. 

 

Art. 4.4.  Het bestuur kent aan volgende leden een bankvolmacht toe: 
Onbeperkt : Voorzitter, eerste ondervoorzitter en penningmeester. 
 
 

 

5.  Provinciale Studiecommissie 
 

Art. 5.1.  De Studiecommissie L.A.V.A. heeft als doel: 

    alle voorstellen te bespreken uitgaande van de clubs van lagere 
afdelingen van de provincie, van de autonome damesclubs en 
damessecties van de gemengde clubs van lagere afdelingen van de 
provincie, van de provinciale jeugdopleiding, van de 
scheidsrechtersvriendenkringen alsmede die, welke uitgaan van alle 
andere bondsorganisaties van de provincie Antwerpen; 

 
  alle voetbalproblemen, zowel op nationaal als op provinciaal vlak, te 

behandelen en meer in het bijzonder alle punten die voorkomen op de 
agenda van de vergaderingen van de Hoge Raad en de Vlaamse 
Studiecommissie. 

 
Art. 5.2.  De Provinciale Studiecommissie is minimaal samengesteld uit een voorzitter, een 

woordvoerder voor de provincie (tevens delegatieleider), een secretaris en: 

voor de clubs van lagere afdelingen van de provincie; 1 vertegenwoordiger per gewest; 

  
  voor de provinciale jeugdopleiding van de provincie: 1 vertegenwoordiger, zijnde de 

coördinator van de provinciale jeugdopleiding of de coördinator van Voetbal 
Vlaanderen voor de provincie Antwerpen; 

voor de scheidsrechtersvriendenkringen van de provincie 1 vertegenwoordiger voor het 

competitief voetbal en 1 vertegenwoordiger voor het recreatief voetbal; 

voor het Departement Arbitrage Voetbal Vlaanderen: 1 vertegenwoordiger voor het 

competitief voetbal en 1 vertegenwoordiger voor het recreatief voetbal; 
 
Art. 5.3.  Het staat de verschillende entiteiten echter vrij meerdere vertegenwoordigers 

(uiteraard geïnteresseerden in de behandelde materie) mee te brengen. In dat geval 

duidt de entiteit één vertegenwoordiger aan als haar woordvoerder en 

stemgerechtigde. 

Tot uitsluiting van een vertegenwoordiger kan enkel besloten worden door het bestuur 

of door de Algemene Vergadering al naargelang het om een toegetreden lid of effectief 

lid gaat en dit volgens de modaliteiten opgenomen in de statuten. 



Bovendien kan de voorzitter van de Provinciale Studiecommissie, ten einde hun advies 
in te winnen, bepaalde personen, met een zekere deskundigheid inzake specifieke 
problemen, te allen tijde voor een bepaalde vergadering uitnodigen. 

 
Art. 5.4.  De voorzitter, de woordvoerder voor de provincie (tevens delegatieleider) in de VSC, de 

tweede vertegenwoordiger voor de provincie in de VSC en de secretaris worden 
aangeduid door het bestuur. De duur van hun mandaat is vastgesteld op twee jaar. 

 
De kandidaturen voor het ambt van voorzitter moeten schriftelijk en 
aangetekend of via e-mail worden ingediend vóór 1 juli bij de secretaris van 
L.A.V.A.. De poststempel geldt als datum van rechtsgeldigheid. 
De uittredende voorzitter is herkiesbaar, tenzij hij per aangetekend schrijven of via e-
mail, vóór 1 mei van zijn ambt heeft afgezien. 
Indien er meerdere kandidaten zijn wordt de voorzitter bij eenvoudige meerderheid 
verkozen op de eerste vergadering van het nieuwe seizoen. Bij gelijkheid van stemmen 
neemt de uittredende voorzitter opnieuw zijn ambt op. Indien er toch gelijkheid van 
stemmen zou zijn, en de uittredende voorzitter behoort niet tot deze personen, zal de 
jongste verkozen zijn.  
Indien geen kandidaturen voor het voorzitterschap worden ingediend, is de uittredende 
voorzitter van rechtswege herkozen, indien hij zich herverkiesbaar heeft gesteld. 

 
Art. 5.5.  De vergaderingen van de Provinciale Studiecommissie worden geleid door de 

voorzitter en bij diens afwezigheid door de woordvoerder voor de provincie. 
Het is de taak van de voorzitter of zijn vervanger de orde te handhaven, de debatten 
te leiden, de voorstellen ter stemming voor te leggen en er over te waken dat de 
beslissingen door de vergadering genomen, worden nageleefd. 

 
Art.5.6.  De Provinciale Studiecommissie streeft haar doel na door het houden van regelmatige 

vergaderingen en dit in principe één maal per maand. Deze vergaderingen hebben 
plaats op de vrijdag onmiddellijk voorafgaand aan de vergadering van de Hoge Raad. 
De voorzitter heeft het recht van dit schema af te wijken en eventueel bijkomende 
vergaderingen bijeen te roepen telkens hij dit nodig acht. 
De oproepingen voor deze vergaderingen vergezeld van de agenda gebeuren door de 
secretaris per e-mail.  

 
Art. 5.7. Iedere entiteit heeft het recht bij monde van haar vertegenwoordiger een bepaald punt 

op de agenda te plaatsen. 
Dit moet gebeuren door een e-mail te richten aan de secretaris, tenminste zeven 
dagen vóór de vergadering waarop de betrokkene het punt op de agenda wenst te 
plaatsen. 
Interpellaties zijn slechts ontvankelijk in zover het ontwerp ervan per e-mail aan de 
secretaris van L.A.V.A. en/of Provinciale Studiecommissie werd meegedeeld, zeven 
dagen vóór de vergadering waarop de interpellatie zal plaatshebben. 

 
Art. 5.8.  Alleen de entiteiten hebben stemrecht bij monde van hun vertegenwoordiger en 

elke entiteit heeft slechts één stem. 
De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen. De 
stemmingen gebeuren bij handopsteking. 
Bij gelijkheid van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit 
doorslaggevend. 

 
Art. 5.9. Om haar ingenomen standpunten te verdedigen, duidt het bestuur een 

woordvoerder aan bij de Vlaamse Studiecommissie (V.S.C.) . Hij is tevens 
delegatieleider. 
Het standpunt van de woordvoerder bij de V.S.C. zal steeds het standpunt 
moeten zijn  dat besproken en aangenomen werd in de vergadering van de 
Provinciale Studiecommissie L.A.V.A.. 
In uitzonderlijke gevallen, wanneer een punt in de Vlaamse Studiecommissie ter 
stemming komt, zonder dat de Provinciale Studiecommissie L.A.V.A. haar standpunt 
heeft kunnen innemen, kan de woordvoerder aan de stemming deelnemen zonder dat 
hij hiervoor door de Provinciale Studiecommissie L.A.V.A. ter verantwoording kan 
geroepen worden. 
 



 
 

 
 
 

 

6.  L.A.V.A. vrijkaarten 
 
 
Art. 6.1.  L.A.V.A. kaarten kunnen enkel door het bestuur van L.A.V.A. worden toegekend. Zij 

kunnen niet gekocht of verkocht worden. 
Ze zijn geldig voor zowel de senioren- als de jeugdwedstrijden. 

 
Art. 6.2.  Voorwaarden voor het verkrijgen van een kaart: 

 
Club kaarten (2):  na het betalen van de lidgelden van L.A.V.A. en Gewest L.A.V.A. 

Deze kaarten moeten niet getekend zijn aangezien ze toebehoren 
aan een club en niet aan één persoon en uiteraard ook niet 
voorzien moeten worden van een pasfoto.  

 
Gewestbesturen:  kunnen 5 individuele kaarten voorzien voor hun 

bestuursleden. 
Afhankelijk van de opbouw van de jeugdopleiding binnen het 
gewest, kunnen er per gewest nog 10 kaarten voorzien worden 
en eentje voor de gewestverantwoordelijke, met een maximum 
van 11 kaarten. Deze L.A.V.A.  vrijkaarten, op naam, moeten 
steeds een pasfoto en de handtekening van de houder vertonen. 

 
 

      Verdienstelijke leden: 
Men moet 25 jaar onafgebroken, of 30 jaar met een 
onderbreking, houder zijn van een blauwe kaart: 
verantwoordelijk bestuurslid. 
Men moet nog steeds aangesloten zijn bij Voetbal 
Vlaanderen/K.B.V.B. 

 
 

 
 
 
 


