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VERSLAG GEWESTVERGADERING SEIZOEN 2016-2017                    

van 15 mei 2017 

 

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

Heremans Franc (schatbewaarder), Neefs Willy, Vermeulen 

Raymond, De Hollander Pierre en Zoldermans Chris (secretaris). 

Aanwezige clubs: FC Oxford Hemiksem, Davo Puurs, K Excelsior Puurs RSK, FC 

Oppuurs, Nielse SV, K Rumstse SK, K Rupel Boom FC, K Schelle 

Sport, SK Sint-Amands, Willebroekse SV en KFC Volharding 

Wintam Eikevliet. 

Verontschuldigd: Boomse scheidsrechters, VVH Lippelo en K Reet SK.  

Afwezig: KSV Bornem, KVS Branst, KVK Hingene en FC Mariekerke. 

Dagorde:   1) Goedkeuring verslag vorige vergadering van 23-01-2017 

   2) beker RKB 2016-2017 (finales) 

    a. evaluatie sportief en organisatorisch 

    b. ploegen die RKB afvaardigt naar de Superfinales op Pinkstermaandag

   c. ploegen die eventueel deelnemen met U8 – U 10 en U 12   

   3) beker RKB 2017-2018 

    a. nieuw initiatief 

    b. uitbreiding van ons tornooi 

   4) Nieuws: LAVA Raad van Bestuur 

   5) Nieuws: Nationale studiecommissie 

   6) Nieuws: PC Antwerpen  

   7) Kasverslag    

8) Varia (vraag van K Schelle Sport:  

- digitaliseren wedstrijdbladen: vriendschappelijk + tornooien. 

- sportongevallen regeling rechtstreeks tussen betrokkene en departement 

ongevallen + digitalisering. 

   9) Rondvraag 

 



                                                        

 

    Verslag: 

 

Onze voorzitter, Herman, opent de vergadering om 20u15 en heet iedereen van harte welkom.  

Hij houdt er aan om FC Oxford Hemiksem proficiat te wensen met de kampioenstitel in 4de provinciale 

C en Nielse SV met het behalen van promotie naar 3de provinciale via de eindrondes.  

Hij dankt ook KFC Volharding Wintam Eikevliet voor het ter beschikking stellen van hun 

accommodatie. 

 

 

1) Goedkeuring verslag vorige vergadering 

 

Het verslag van onze laatste vergadering op 23-01-2017 wordt door de voltallige vergadering 

goedgekeurd. 

 

 

2) Beker RKB 2016-2017 (finales) 

 

a. Evaluatie sportief en organisatorisch 

Organisatorisch: We wensen via deze weg FC Oxford Hemiksem te feliciteren voor hun schitterende 

organisatie van deze finaledag. Mede dankzij het prachtig weer is dit een dag geworden om niet meer 

te vergeten. 

Sportief:  Zowel de wedstrijd voor U 9, U 11 als U 13 waren zeer aangename wedstrijden 

om naar te kijken. Voetballend van een aantrekkelijk niveau van alle finalisten. 

 Wat zo mooi was om te zien bij onze kleinste categorieën was dan weer 

teleurstellend bij onze U 15 en U 17. Blijkbaar was in beide wedstrijden bij één van de finalisten de 

fut eruit en was het seizoen zwaar genoeg geweest. Hierdoor was er voor de andere finalist geen 

tegenstand en waren deze wedstrijden niet leuk om naar te kijken.  

 

b. Ploegen die RKB afvaardigt naar de Superfinales op Pinkstermaandag 

Volgende ploegen gaan ons gewest vertegenwoordigen op 05/06/2017 in de LAVA Cup Finales op de 

terreinen van het PJO, Brieleke 18, 2160 Wommelgem. 

U 9 – K Schelle Sport, U 11 – K Rupel Boom FC, U 13 – KVK Hingene, U 15 – KVK Hingene. 

Spijtig genoeg is beslist, in tegenstelling tot vorig seizoen, om de superfinales voor U 17 niet meer te 

laten doorgaan. Hierdoor kan onze winnaar van U 17, Sporting Tisselt (Jeugdwerking Vaartland) niet 

deelnemen. 

Aangezien we ook vanaf dit seizoen ons bekertornooi hebben open gesteld voor ploegen uit het 

gewest Mechelen, kunnen deze beide clubs ook hun teams afvaardigen naar de LAVA Cup Finales. FC 

Katelijne-Waver zal deelnemen met U 10 en U 12. Door omstandigheden kan FC Heikant-Berlaar hier 

spijtig genoeg niet aan deelnemen. 

 

c. Ploegen die eventueel deelnemen met U 8 – U 10 en U 12 

 

Er wordt gevraagd aan de clubs of ze een ploeg U 8 of U 10 willen afvaardigen naar de LAVA Cup 

Finales te Wommelgem. Er komt niet dadelijk respons van de clubs en ze krijgen tijd tot 16/05, 

17u00 om in te schrijven.   

 

 

3) Beker LAVA-RKB 2017-2018 

 

a. Nieuw initiatief 

Op vraag van sommige clubs gaan we vanaf volgend seizoen starten met een categorie meer. 

Vanaf seizoen 2017-2018 kan er ingeschreven worden met  U 7 – U 9 – U 11 – U 13 – U 15 en U 17. 

 



                                                        

 

b. Uitbreiding van ons tornooi 

Net zoals vorig seizoen gaan we weerom de clubs van het gewest Mechelen aanschrijven om aan onze 

LAVA-RKB Beker 2017-2018 deel te nemen. Nu reeds heeft KFC Duffel zijn deelname bevestigd. 

Maar we gaan tevens ook de ploegen uit de provincies Oost-Vlaanderen en Vlaams Brabant die het 

kortst bij ons gewest liggen aanschrijven om eventueel deel te nemen. Hier denken we maar aan 

bijvoorbeeld Temse, Buggenhout, Dendermonde, … in Oost-Vlaanderen en Steenhuffel, Londerzeel, 

Malderen, … in Vlaams Brabant. 

Moesten er clubs zijn die een goede verstandhouding hebben met sommige andere clubs en die 

denken dat zij in aanmerking komen om aan onze beker deel te nemen dan had ik dit graag 

vernomen en zal ik ook deze club contacteren. Zodra ik ze gecontacteerd heb, zal ik jullie verwittigen 

om deze club verder mee te overtuigen om aan onze beker deel te nemen. 

 

4) Nieuws: LAVA Raad van Bestuur 

 

Op dit ogenblik heeft de LAVA RvB inhoudelijk voor de clubs nog niet veel kunnen betekenen. 

Hieraan wordt echter gewerkt binnen de LAVA RvB.  

In de eerste plaats is er een dagelijks bestuur opgericht en is er veel  werk gestoken in het tot stand 

brengen van de Nieuwe Statuten en een Nieuw Huishoudelijk Reglement.  

Ook komt men tot de vaststelling dat de inkomsten veel minder zijn dan vroeger en dat de uitgaven 

wel ongewijzigd blijven. LAVA-RKB slaagt er met zijn beker in om een positieve uitstraling naar onze 

clubs toe te geven. Hopelijk kan voor het komende seizoen ook de RvB met enkele positieve punten 

naar voor komen. 

Voorstel toegangsprijzen: reserven en jeugd = 2,50 €  

    3de en 4de provinciale = 5 € 

    2de provinciale = 6 € 

    1ste provinciale = 7 € 

Clubs dienen minstens 25 gratis tickets te voorzien voor hun tegenstanders, zowel tijdens de 

competitie als tijdens de Beker van Antwerpen. 

 

5) Nieuws: Studiecommissie + 6) Nieuws: PC Antwerpen   

 

Deze twee punten van de dagorde worden samengevoegd. 

Vanaf 01/07/2017 zal de naam studiecommissie gewijzigd worden in Reglementscommissie. 

 

- Start kampioenschappen 

Eerste ploegen Heren: 27/08/2017 

Reeksen van 17 of 18 ploegen: 23/08/2017 

Vrouwen, reserven en jeugd: 02/09/2107 

 

- Geen assistenten meer in 4de provinciale 

Er zullen geen assistenten meer zijn in 4de provinciale. Het is nu voor 99,9 % zeker. Spijtig genoeg is 

men, bij gebrek aan scheidsrechters, genoodzaakt deze beslissing te moeten nemen. Antwerpen was 

tot op heden de enige provincie waar in 4de provinciale nog assistenten werden aangeduid. 

Het zal ook niet toegelaten worden aan de scheidsrechter om gelegenheidsassistenten mee te 

brengen of door de club aan te duiden, dit om geen enkele club te bevoordelen in de competitie. 

Men vraagt ook aan de clubs om de scheidsrechters goed te begeleiden, zeker in 4de provinciale 

gezien dit meestal  scheidsrechters zijn die opkomen van jeugdwedstrijden en doorgroeien naar het 

leiden van 1ste ploegen. 

Als de dalende trend scheidsrechters blijft voortzetten zullen binnen enkele jaren ook geen 

assistenten meer aangeduid worden in 3de provinciale. 

 

- Start Beker van Antwerpen 

Heren: 29/07, 05/08, 12/08 en 19/08/2017 

Vrouwen: 19/08, 23/08, 26/08 en 30/08/2017 

 



                                                        

 

- Eventuele wijzigingen bij de Beker van Antwerpen 

Net als vorig seizoen zullen weerom 1ste en 2de provinciale en 3de en 4de provinciale tegen elkaar 

uitkomen. 

Heren: Op straffe van een boete van 500 € betaalt iedere club uiterlijk 05/07/2017 per deelnemende 

ploeg een retributie van 40 € te storten op het rekeningnummer van de Liga Amateurvoetbal 

Antwerpen. Iedere club ontvangt per ploeg die de achtste finale heeft bereikt na afloop van de 

bekercompetitie een geldbedrag of een prijs in natura, nader te bepalen in de loop van het seizoen. 

Dit/Deze bedrag/prijs in natura zal hoger zijn naarmate deze ploeg, de kwartfinale, halve finale of 

finale bereikt. 

Vrouwen: Op straffe van een boete van 250 € betaalt iedere club uiterlijk 05/07/2017 per 

deelnemende ploeg een retributie van 25 € te storten op het rekeningnummer van de Liga 

Amateurvoetbal Antwerpen. Iedere club ontvangt per ploeg die de achtste finale heeft bereikt na 

afloop van de bekercompetitie een geldbedrag of een prijs in natura, nader te bepalen in de loop van 

het seizoen. Dit/Deze bedrag/prijs in natura zal hoger zijn naarmate deze ploeg, de kwartfinale, halve 

finale of finale bereikt. 

- Seizoen 2017-2018 

Fusie: KAC Olen en SK Achter Olen gaan fusioneren. 

Clubs die wegvallen: Bel. Edegem, HIH Turnhout, Westmeerbeek en KFC Duffel B 

B-ploegen: er zijn voor volgend seizoen 16 B-ploegen. Volgende ploegen zijn nieuw, FC Turnhout B, 

Herenthout B, FC Putte B, ’s Gravenwezel-Schilde B en Sint-Lenaarts B 

In totaal zijn er voor de provincie Antwerpen 179 clubs ingeschreven. 

Via de interprovinciale eindronde stijgen nog 2 clubs naar 3de amateur. 

Mochten hier Antwerpse clubs bij zijn dan wijzigt dit aantal nog. 

Nieuwe clubs: Verder is er reeds één club bijgekomen die zal spelen bij de reserven. RFC Syriana 

Deurne, dit is een club met allemaal vluchtelingen en zij zullen spelen op Olympic Deurne. 

Ook is er sprake van een tweede nieuwe club, maar deze is nog niet goedgekeurd. Antwerp Talents 

uit Merksem.  

- Jeugd – reeksindelingen 

De U 21 zullen vanaf het komend seizoen ingedeeld worden in reeksen van 14 ploegen. 

Het voorstel van reeksen terug te brengen naar 14 ploegen voor U 15 en U 17 werd verworpen door 

de commissie. 

Men wilt het nieuwe computerprogramma een kans geven voor de reeksindelingen van volgend 

seizoen. Maar het zijn ook de technisch verantwoordelijken van deze commissie die pertinent 

terughoudend zijn tegenover de reeksen van 14 ploegen. 

Het gewestbestuur vraagt aan alle clubs uit het gewest hun feedback en commentaar voor de 

reeksindeling voor het volgend seizoen over te maken aan de gewestsecretaris. 

- Artikel 1575 – Bepalingen geldig voor het seizoen 2017-2018  

Acht clubs voor de U 7 tot en met U 17 (indien organisatorisch nodig, kan dit ook 6, 7, 9 of 10 zijn) 

verdeeld op basis van: 

 De niveaucode per ploeg, Indien dit onmogelijk is, worden de combinaties 3/2 en 2/1 

gehanteerd. 

 Hun geografische ligging 

Bij de aanvang van de terugronde zijn aanpassingen mogelijk. 

Twaalf tot zestien clubs voor de (U 19 en) U 21 verdeeld op basis van: 

 De niveaucode per ploeg, Indien dit onmogelijk is, worden de combinaties 3/2 en 2/1 

gehanteerd. 

 Hun geografische ligging 

 

- Rekrutering van scheidsrechters (art. 331) 

Een scheidsrechter, die een definitieve transfer bekomt of een heraansluiting na persoonlijk ontslag, 

wordt op het actief van de nieuwe club opgenomen op het einde van het derde daaropvolgend 

seizoen. 

 



                                                        

 

- Nog niet gestemd, maar waarschijnlijk: 

Art. 1009 – de leeftijd van de spelers (meisjes zouden nu i.p.v. één jaartje langer bij een categorie, 

twee jaartjes langer bij een categorie mogen spelen, bv: een meisje U 15 mag nog spelen bij U 13. 

Art. 1017 – specifieke voorwaarden voor de eerste herenploegen. Dit heeft te maken met het opstellen 

van spelers in B-ploegen. 

- Herziening van het reglement 

Er zouden nu 4 boeken verschijnen betreffende de reglementen 

1 boek Algemeen 

1 boek Amateur Ndl of 1 boek Amateur Fr 

1 boek Prof Ndl/Fr 

1 boek bijlagen 

- Algemene provinciale vergadering 

Algemene provinciale vergadering zal doorgaan op zaterdag 17/06/2017 om 10u00 in het Aldhem 

Hotel te Grobbendonk. 

Verkiezingen voor het Provinciaal Comité. 

Er zijn 3 te gegeven plaatsen. 

Hiervoor zijn er 3 uittredende en herkiesbare leden: 

Meisters Thérèse (SK Rita Berlaar) 

Timmermans Bart (SV Grasheide) 

Zoldermans Chris (VVH Lippelo) 

Nieuwe kandidaten: 

Knegtel Wim (K Kontich FC) 

Van Broeckhoven Johan (Zandvliet Sport) 

Mogen wij er op aandringen dat van iedere club uit ons gewest, de GC naar de Algemene vergadering 

zou gaan of een afgevaardigde zou sturen.  

Uiteraard rekenen wij erop dat onze gewestsecretaris, Chris Zoldermans, door jullie zal gesteund 

worden tijdens deze verkiezingen. 

Om geldig te stemmen moeten er van de vijf namen op het stembiljet, twee namen geschrapt worden. 

Uiteraard niet de naam van onze gewestsecretaris schrappen! 

 

7) Kasverslag 

In kas: 0,00 € 

Op de girorekening staat er 24,22 € 

Op de spaarrekening staat er 2561,28 € 

 

Samenstelling Lidgeld voor het seizoen 2017-2018 

Provinciale Reglementscommissie  20,00 € 

LAVA Raad van Bestuur (RVB)  25,00 € 

Website LAVA RVB + LAVA-kaarten 10,00 € 

LAVA Rupel – Klein Brabant (RKB)  15,00 € 

TOTAAL     70,00 € 

 

8) Varia (vraag van K Schelle Sport) 

 

- Digitaliseren wedstrijdbladen: vriendschappelijk + tornooien 

Zoals ook op de vergadering voor de GC’s i.v.m. het digitaal inschrijven van de ploegen zou er 

bevestigd zijn dat dit zou in orde zijn vanaf begin van het nieuwe seizoen. 

- Sportongevallen regeling rechtstreeks tussen betrokkene en departement ongevallen + 

digitalisering. 

Zodra alle clubs via de GC de identiteitskaarten hebben ingelezen in E-kickoff zou de mogelijkheid 

kunnen bestaan om rechtstreeks deze sportongevallen af te handelen met de betrokkene. Dit is 

echter nog helemaal niet voor in de nabije toekomst.  



                                                        

 

 

9) Rondvraag 

 

Davo Puurs:  wenst zich hun ongenoegen uit te drukken i.v.m. Westerlo dat in de lage reeks 

speelt. (dit is niet leuk om tegen hen te spelen en ook niet leuk voor hun om 

tegen mindere ploegen te spelen) 

K Puurs Exc. RSK: geen opmerkingen. 

FC Oppuurs:   geen opmerkingen. 

KFC Volh Wintam: geen opmerkingen. 

FC Oxf Hemiksem:  geen opmerkingen. 

K Schelle Sport:  reeds vermeld in varia.  

SK Sint-Amands: geen opmerkingen. 

Nielse SV:  geen opmerkingen. 

K Rupel Boom FC: Jos herhaalt zijn punt van vorige vergadering, zeker na de beslissing om op 

02/09/2017 met de jeugdcompetitie te beginnen. Begin van de jeugdcompetitie 

volgend seizoen, misschien best niet starten het eerste weekend van september? 

Bang dat er nog heel wat mensen met verlof zouden kunnen zijn. Dit wordt 

binnen het Organisatie Comité bekeken. 

K Rumstse SK: geen opmerkingen. 

Willebroekse SV: geen opmerkingen. 

-------------------- 

Pierre: tijdens de finalewedstrijden hebben we 335 betalende toeschouwers mogen 

begroeten. 

Raymond: inpikkend op de opmerking van Pierre, seizoen 2016-2017 waren er in totaal 

1659 betalende toeschouwers. 

Herman, Marcel, Franc, Willy en Chris: geen opmerkingen. 

Onze voorzitter dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en dankt nogmaals KFC Volharding Wintam 

Eikevliet voor de goede zorgen. Hij sluit de vergadering om 21u30 af waarna we de innerlijke mens 

nog even aansterken. 

Volgende vergadering op maandag 21 augustus 2017, vergaderplaats 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   

          


