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VERSLAG GEWESTVERGADERING SEIZOEN 2019-2020                    

van 02 september 2019 

 

Aanwezige bestuursleden: Peeters Herman (voorzitter), Van Hees Marcel (ondervoorzitter), 

Heremans Franc (schatbewaarder), Vermeulen Raymond, De 

Hollander Pierre, Neefs Willy en Zoldermans Chris (secretaris). 

Aanwezige clubs: Boomse scheidsrechters, KSV Bornem, KVS Branst, Davo Puurs, 

KVK Hingene, Kalfort Puursica, VVH Lippelo, FC Mariekerke, Nielse 

SV, FC Oppuurs, FC Oxford Hemiksem, K Reet SK, K Rumstse SK, 

K Rupel Boom FC, K Schelle Sport, KSK Sint-Amands, SFC Vitesse 

Boom, K Volharding Wintam Eikevliet en Willebroekse SV. 

Verontschuldigd: K Kalfort Daghet en FC Hemiksem TR.  

Afwezig: Nihil. 

Dagorde:   1) Goedkeuring verslag vorige vergadering van 13-05-2019 

2) Nieuws:  

    a) laatste vergadering LAVA Raad van Bestuur 

    b) scheidsrechtersvereniging KBSV 

   3) Stand van zaken i.v.m. LAVA-RKB Beker 2019-2020  

4) Kasverslag 

5) Uitreiking van de LAVA-kaarten na betaling lidgeld 

Pauze 

6) Uiteenzetting van de nieuwe spelregels voor 2019-2020 door dhr. Jan 

Govaerts, voorzitter Bureau Arbitrage Antwerpen. 

7) Uiteenzetting van de reglementswijzigingen voor 2019-2020 door dhr. Marc 

Van Craen, voorzitter Voetbal Vlaanderen en tevens lid van de Hoge Raad KBVB. 

   8) Gelegenheid tot vragen stellen. 

   9) Rondvraag en varia 

    

    

 



                                                        

 

    Verslag: 

Onze voorzitter, Herman, opent de vergadering om 20u10 en heet iedereen van harte welkom.  

Hij maakt van de gelegenheid gebruik om K Reet SK te danken voor het ter beschikking stellen van 

hun accommodatie. 

Een speciaal welkom aan dhr. Jan Govaerts, voorzitter BAA en dhr. Marc Van Craen, voorzitter VV en 

lid Hoge Raad KBVB. 

 

 

1) Goedkeuring verslag vorige vergadering 

Het verslag van onze laatste vergadering op 13-05-2019 wordt door de voltallige vergadering 

goedgekeurd op één punt na. 

Jan Van Der Taelen benadrukt dat hij wel degelijk aanwezig was op de vorige vergaderingen en dit als 

vertegenwoordiger van K Kalfort Daghet. 

 

2) Nieuws: 

a. Laatste vergadering LAVA Raad van Bestuur 

Wegens het overlijden van Jos De Rijck dienen de statuten van LAVA Raad van Bestuur aangepast te 

worden. 

De memorial Jos De Rijck zal dit seizoen doorgaan op pinkstermaandag, 01 juni 2020. Waar dit zal 

doorgaan hangt uiteraard af van de eventuele verkoop van de locatie in Wommelgem. 

Op 20 en 27 september is er een cursus scheidsrechters Voetbal Vlaanderen. De beslissende proeven 

gaan door op 03 oktober. 

Er is besloten dat Marc Van Craen, Karel Vanwesenbeeck, Bart Timmermans en Jan Govaerts in de 

gewesten de reglementswijzigingen en de nieuwe spelregels gaan toelichten. 

Op 29 augustus kwam de Hoge Raad samen, mogelijk kan dan op vrijdag 13 september een 

reglementscommissie doorgaan. 

Volgende Raad van Bestuur waarschijnlijk op 11 oktober om 18u30, gevolgd door de 

reglementscommissie om 20u00. 

b. Scheidsrechtersvereniging KBSV 

Er is op de algemene vergadering van KBSV een nieuwe voorzitter en een nieuwe secretaris verkozen. 

Voorzitter: Erwin Jeunen – Secretaris: Lennert Coeck 

Net als vorige keer wil KBSV er nogmaals de nadruk op leggen dat onze clubs hen nog steeds mogen 

uitnodigen om de club te bezoeken om een uitleg te komen geven i.v.m. prospectie voor 

scheidsrechters. Er is een nieuwe affiche met betrekking tot de cursus van 20 september in 

Wommelgem en alle clubs krijgen op het eind van de vergadering zo een affiche mee. Gelieve deze 

affiche in jullie club omhoog te hangen. 

 

3) Stand van zaken i.v.m. de LAVA-RKB Beker 2019-2020 

In het totaal zijn er 118 ploegen ingeschreven voor onze beker wat een schitterend resultaat is. 

Wetende dat we 5 jaar geleden 64 inschrijvingen hadden, mogen we dus wel spreken van bijna een 

verdubbeling op 5 jaar tijd. 

Allereerst willen daarom onze clubs danken om voor onze beker te willen inschrijven. 

We zouden uiteraard dit resultaat niet halen moesten we onze beker ook niet organiseren voor het 

gewest Mechelen (deze organiseren zelf geen beker), maar er moet wel gezegd zijn dat de meeste 

inschrijvingen niet van het gewest Mechelen komen maar wel van ons eigen gewest. 

We mogen tevens ook fier zijn dat wij het enige gewest van de 7 zijn dat een beker organiseert voor 

meisjesploegen. Voor onze eerste maal met een fantastisch resultaat van 22 ingeschreven 



                                                        

 

meisjesploegen. Vermits we binnen ons gewest niet veel ploegen hebben met meisjes hebben we ook 

bij de andere aanpalende gewesten gaan aankloppen en zowel Mechelen, Antwerpen (Noorderkempen 

organiseert geen beker en neemt deel in het gewest Antwerpen). Vermist Antwerpen het niet ziet 

zitten om een meisjesbeker te organiseren hebben we de clubs van Noorderkempen gevraagd of ze 

graag  aan onze beker zouden deelnemen. Met dus 22 ploegen als gevolg. 

Wat onze beker ook verschillend maakt met de beker van de andere gewesten is dat wij volledige 

wedstrijden spelen en bij de sommige andere gewesten ingekorte wedstrijden. Dit is minder leuk voor 

de deelnemende ploegen. 

Alle wedstrijden staan ondertussen op onze website en de nodige informatie betreffende de locaties 

zal zo vlug mogelijk aangevuld worden. 

 

4) Kasverslag 

Op dit ogenblik staat er ongeveer 95 € op de zichtrekening en ongeveer 2850 € op de spaarrekening. 

Sommige clubs hebben hun lidgeld reeds gestort en andere moeten dit vanavond nog in orde 

brengen. 

 

5) Uitreiking van de LAVA-kaarten na betaling lidgeld 

Alle clubs hebben hun lidgeld betaald en hun LAVA-kaarten ontvangen. Enkel voor SFC Vitesse Boom, 

die ook hun lidgeld hebben betaald, dienen er nog LAVA-kaarten aangevraagd te worden. Chris zal 

deze zo vlug mogelijk aan Ferdinand Brems vragen en aan de GC van SFC Vitesse Boom bezorgen. 

Kleine Pauze 

6) Uiteenzetting van de nieuwe spelregels voor 2019-2020 door Jan 

Govaerts, voorzitter Bureau Arbitrage Antwerpen. 

Jan benadrukt nog even de nood aan scheidsrechters en moedigt onze clubs aan om in te gaan op de 

oproep van KBSV. Zie Affiche campagne en clubbezoeken. 

De clubs moeten er ook rekening mee houden dat er “geen” scheidsrechters worden aangeduid voor 

de categorie Reserven B van K tot Q en voor Categorie Veteranen S en T. 

Tevens worden de scheidsrechters zo verdeeld naar gelang er aangesloten scheidsrechters zijn per 

club. Dus hoe minder aangesloten scheidsrechters je club heeft, hoe meer kans er zal bestaan dat je 

voor sommige wedstrijden geen scheidsrechter zal aangeduid hebben. 

Hierna volgt een PowerPoint Presentatie die jullie zal doorgestuurd worden via e-mail. 

 

7) Uiteenzetting van de reglementswijzigingen voor 2019-2020 door 

Marc Van Craen, voorzitter Voetbal Vlaanderen en tevens lid van de 

Hoge Raad KBVB. 

Marc heeft ook voor een PowerPoint Presentatie gezorgd en ook deze zal jullie doorgestuurd worden 

via e-mail. 

 

8) Gelegenheid tot vragen stellen. 

De presentaties door Jan en Marc gegeven waren interactief en aldus werden de nodige vragen 

gesteld tijdens de voorstelling. 

 

9) Rondvraag en varia 

 

KBSV: nihil 

KSV Bornem: nihil 

KVS Branst: nihil 



                                                        

 

DAVO Puurs: nihil 

KVK Hingene: nihil 

Kalfort Puursica: haalt het incident aan met de forfait van Antwerpen Noord. Dit berust op een 

menselijke vergissing van Antwerpen Noord en werd door het PC Antwerpen 

rechtgezet zodat deze wedstrijd alsnog kon doorgaan. Kalfort Puursica had 

echter liever deze wedstrijd op een ander tijdstip laten spelen vermits dit voor 

hun nu geen goede zaak was (spelers verwittigd dat ze niet moesten spelen, 

bakker en beenhouwer verwittigd dat er niet moest geleverd worden, geen 

scheidsrechter, ze moesten zelf op zoek naar een scheidsrechter, …) 

 Uiteraard is dit een spijtige zaak en moest door het PC op die moment een 

beslissing genomen worden die de meest menselijke en sportieve is. Iedereen 

voetbalt graag en iedereen kan een vergissing begaan. Daarom denken we dat 

de beslissing die genomen werd door het PC de correcte beslissing is, het moest 

je eigen club maar eens overkomen, waarschijnlijk zou je dan ook tevreden zijn 

als het PC voor jou club deze beslissing zou nemen. 

VVH Lippelo: nihil 

FC Mariekerke: nihil 

Nielse SV: nihil 

FC Oppuurs: Jef vraagt waar of ook de broekjes bij 1ste elftallen moeten verschillen van kleur 

met die van de tegenstander en inderdaad zowel truitjes, broekjes als kousen 

dienen verschillend te zijn. 

FC Oxf Hemiksem: nihil 

K Reet SK: nihil 

K Rumstse SK: nihil 

K Rupel Boom FC: nihil 

K Schelle Sport: nihil 

KSK St-Amands: nihil 

SFC Vitesse Boom: nihil 

K Volh Wintam: Wintam kaart aan dat er op het ogenblik vals geld de ronde doet in de kantines. 

Wees dus op je hoede en neem jullie voorzorgen. 

Willebroekse SV: nihil 

 

  

Onze voorzitter dankt, Jan Govaerts en Marc Van Craen voor hun interessante en duidelijke 

presentatie en wenst hen samen met de andere aanwezigen een behouden thuiskomst. 

Hij dankt nogmaals K Reet SK voor de goede zorgen en het door hun aangeboden lekkere eten. Hij 

sluit de vergadering om 22u45 af. 

Volgende vergadering: datum, aanvangsuur en locatie wordt later nog doorgegeven. 

PS: Clubs die kandidaat zijn om onze volgende vergadering bij hun te laten doorgaan, mogen dit via 

mail melden op volgend e-mailadres: chris.zoldermans@lava-rkb.be 

Herman Peeters       Chris Zoldermans 

Voorzitter LAVA-RKB       Secretaris LAVA-RKB   

          


