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VERSLAG GEWESTVERGADERING SEIZOEN 2018-2019                    

van 20 augustus 2018 

 

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: Boomse scheidsrechters, VVH Lippelo, FC Oxford Hemiksem, KVK 

Hingene, FC Mariekerke, Nielse SV, FC Oppuurs,  K Reet SK,         

K Rumstse SK, K Rupel Boom FC, K Schelle Sport, KSK Sint-

Amands, Willebroekse SV. 

Verontschuldigd: Davo Puurs, Kalfort Daghet, Puursica Puurs en FC Volharding 

Wintam Eikevliet.  

Afwezig: KSV Bornem, KVS Branst. 

Dagorde:   1) Goedkeuring verslag vorige vergadering van 26-02-2018 

2) Voorstel disciplinaire code voorgedragen door Willebroekse SV: discussie 

hieromtrent. 

   3) LAVA Raad van Bestuur: eventueel te melden nieuws 

4) PC-Antwerpen + Reglementscommissie: eventueel te melden nieuws 

 5) KBSV – Boomse scheidsrechters: eventueel te melden nieuws 

   6) LAVA-RKB Beker 2018-2019 

    a. stand van zaken 

    b. data en eventuele locaties 

    c. info ter kennisneming 

   7) Rondvraag en varia 

8) afrekening door de clubs: lidmaatschap seizoen 2018-2019 en uitreiking 

vrijkaarten LAVA    

  etentje aangebonden door LAVA-RKB en verzorgd door Willebroekse SV. 

 

    

    



                                                        

 

    Verslag: 

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

Hij maakt van de gelegenheid gebruik om Willebroekse SV te danken voor het ter beschikking stellen 

van hun accommodatie. 

Aangezien de verschillende comités nog niet zijn samengekomen kan er nog niet veel gemeld worden 

tijdens deze gewestvergadering maar we willen jullie toch enkele zaken melden en tevens ook de 

gelegenheid geven om jullie vrijkaarten LAVA na betaling van het lidgeld in ontvangst te nemen. 

We zullen jullie daarom in de loop van de maand november terug uitnodigen voor een nieuwe 

gewestvergadering waarop, waarschijnlijk, meer nieuws kan gemeld worden. 

 

1) Goedkeuring verslag vorige vergadering 

 

Het verslag van onze laatste vergadering op 26-02-2018 wordt door de voltallige vergadering 

goedgekeurd. 

2) Voorstel disciplinaire code voorgedragen door Willebroekse SV: 

discussie hieromtrent 

Willebroekse SV geeft ons een beetje uitleg bij twee voorvallen die ze hadden met spelers die bij hun 

een overeenkomst hadden getekend en die nadien naar andere clubs zijn gaan praten en ook daar 

een overeenkomst hebben getekend. Mede door hulp van deze clubs zouden de spelers de weg 

gevonden hebben om het getekende contract van bij Willebroekse SV te ontlopen.  

Zo heeft een speler die eigenlijk lid was van Willebroekse SV zich hebben laten aansluiten bij zijn 

nieuwe club en deze aansluiting laten in wacht zetten, zodat deze op 01 mei als eerste zou doorgaan 

naar de bondsinstanties. Hierop heeft hij op 30 april zijn ontslag bij Willebroekse SV digitaal ingediend 

zodat hij vrij was en gaan waar hij wou. 

Het voorstel van Willebroekse SV is om tussen de clubs een overeenkomst te maken dat indien er 

spelers zich aanbieden de andere clubs uit ons gewest hiervan op de hoogte zouden gebracht worden. 

Of dit in de praktijk ook te verwezenlijken is, blijft uiteraard een vraagteken en hangt van de goodwill 

van onze clubs af. 

Opgelet dit probleem dat Willebroekse SV aankaart doet zich voor bij alle clubs binnen ons gewest en 

is niet op 1,2 3 zomaar opgelost. 

Het blijft in de eerste plaats de speler die hiervoor verantwoordelijk is en eerlijk moet zijn tegenover 

alle clubs. Wat niet altijd zo is vermits het meestal over de centjes gaat. 

Onze conclusie is dat je best bij een ondertekening van een spelersovereenkomst tevens ook dadelijk 

de aansluiting regelt via E-kickoff en deze doorstuurt in wacht naar de bondsinstanties. Zo zal de 

eerste in de rij de uiteindelijke club zijn die de speler binnenhaalt. Heeft de speler meerdere 

aansluitingen geregeld dan kan hij hiervoor een boete of een eventuele schorsing krijgen. Klacht 

hiervoor moet dan wel door de club aan de bondsinstanties overgemaakt worden. 

   

3) Raad van Bestuur LAVA 

 

De Raad van Bestuur heeft dit seizoen nog niet samen geweest waardoor er bijna niets te melden 

valt. 

De Raad van Bestuur stelt vast dat voor sommige gewesten hier een prachtige voorcompetitie aan 

voorafgaat en dit is zeker zo voor RKB. 

De LAVA-Cupfinales zullen dit seizoen doorgaan op zondag 02 juni 2018. 

Wat de integratie van de KVV ploegen binnen Voetbal Vlaanderen betreft: hier zal nog heel veel werk 

aan moeten besteed worden om dit optimaal in orde te krijgen. 



                                                        

 

Toegangsprijzen:  nu is dit bij de jeugd – 2,5 €, bij de dames – 3 €, in 3de en 4de provinciale – 5 €, in 

2de provinciale – 6 € en in 1ste provinciale – 8 €. Na rondvraag bij onze clubs zijn we tot de 

meerderheid gekomen om deze prijzen verder aan te houden. 

 

4) PC-Antwerpen en Reglementscommissie 

Voor het nieuwe seizoen hebben zowel het PC-Antwerpen als de reglementscommissie nog geen 

bijeenkomst gehad.  

Toch willen we jullie enkele zaken opsommen die belangrijk kunnen zijn. 

Enkele te melden punten: 

 

1. Artikel B512 Meerdere aansluitingen voor dezelfde persoon 

 

Eenzelfde persoon kan, per entiteit, aan niet meer dan één club toegewezen worden. 

Indien de bondsadministratie: 

- voor eenzelfde persoon meerdere aansluitingsdocumenten ontvangt, wordt enkel het eerste correct   

ingevulde en verzonden formulier als geldig beschouwd. 

 

- op zeker ogenblik vaststelt dat twee aansluitingen bij vergissing werden aangenomen en de persoon  

hierdoor aan twee verschillende clubs van dezelfde entiteit werd toegewezen, wordt in principe het  

formulier, dat het eerst volledig en met de correcte gegevens werd ingezonden, als het enige 

geldige erkend. 

 

Artikel B522 Ontslag tijdens de decretale periode (van 1 april tot 30 april) ● 

Eventuele heraansluiting ● Speelgerechtigdheid 

 

Art. B522.5 

De speler die in de loop van hetzelfde seizoen voor meer dan één club een nieuw 

aansluitingsformulier ondertekent als amateur kan, na verschijning voor het Sportcomité of het 

Provinciaal Comité, naargelang de club van toewijzing respectievelijk in hogere of provinciale 

afdelingen uitkomt, bestraft worden met: 

- een boete van 500,00 euro tot 1.500,00 euro. Deze boete wordt teruggebracht naar 300,00 euro tot  

500,00 euro als de speler niet gekwalificeerd is om in de eerste ploeg te spelen. 

- een volledig verbod van deelname aan officiële wedstrijden tijden een periode van minstens drie en 

hoogstens zes maanden. 

 

2. Artikel B32 Verplaatsingskosten 

De verplaatsingskost voor het seizoen 2018-2019 bedraagt 2,90 euro/blok, met een minimum van 

5,80 euro. 

 

3. Artikel V524 Desaffectatie door de club ● Heraansluiting ● Speelgerechtigdheid 

 

Een desaffectatie wordt via E-Kickoff, aan de bond betekend: 

 

- voor het competitief voetbal: van 1 mei tot 31 mei 

- voor het minivoetbal en het recreatief voetbal: van 1 mei tot 31 augustus 

 

Bij aansluiting met toewijzing aan een andere club van dezelfde entiteit, is de speler tijdens hetzelfde  

seizoen: 

 

- in het competitief voetbal: niet toegelaten te spelen in de officiële wedstrijden (art. B1401) van de  

eerste ploeg. Vanaf het seizoen volgend op de desaffectatie en zodra de reglementaire wachttijd  

verstreken is, vervalt deze beperking. 

- in het minivoetbal of recreatief voetbal: wel toegelaten te spelen in de officiële wedstrijden van de  

eerste ploeg, tenzij hij in hetzelfde seizoen al heeft deelgenomen aan de officiële wedstrijden van een  

vorige minivoetbalclub respectievelijk recreatieve club. 

 

4. Artikel B1009 De leeftijd van de spelers 

 

Voor de toegelaten leeftijden van de heren en de vrouwen in de gemengde categorieën, zie art. 

B1009.21 

 



                                                        

 

5. Artikel B1209 Hindernissen op of rond het speelveld 

 

   1. Elke hindernis op het speelveld of op minder dan drie meter van de buitenste lijnen van het  

      speelveld is verboden. 

      Voor speelvelden van clubs van het recreatief voetbal, en in het gewestelijk jeugdvoetbal, is deze 

      afstand anderhalve meter. (deze afwijking geldt niet voor speelvelden die aangelegd worden na 

      01.07.2018) 

 

   2. Atletiekpistes worden niet als hindernis beschouwd. 

 

   3. Alle mogelijke hindernissen, zoals draden, kabels, takken van bomen, ... boven het speelveld zijn  

   slecht toegelaten indien zij zich op minstens 15 meter hoogte boven het speelveld bevinden. 

   Deze regel geldt niet voor de op 01.07.2018 in gebruik zijnde accommodaties van het recreatief  

   voetbal. 

 

6. Artikel B1210 De speciale zones van een terrein 

 

 B1210.21 Voor wat betreft de speelvelden van de eerste ploegen, deze van de provinciale 

vrouwenploegen uitgezonderd, dient de bescherming van de scheidsrechters en van de bezoekende 

spelers verzekerd te worden door het aanleggen, tussen de kleedkamers en het eigenlijke speelveld, 

van minstens 3 meter breedte, derwijze dat het publiek er geen toegang toe heeft.. 

 

B1210.31 Voor de clubs in het recreatief voetbal zijn er geen verplichtingen met betrekking tot de 

plaatsen van de wisselspelers. 

 

7. Artikel B1517 Data en uren van de wedstrijden 

 

Art. B1517.12 Behoudens afwijkingen toegestaan door de bevoegde instanties, moeten de 

wedstrijden van de laatste speeldag van een periode, van de laatste twee speeldagen van het 

kampioenschap van de eerste ploeg, alsook de laatste twee speeldagen van de gebeurlijke play-offs 

of eindronden op dezelfde dag en hetzelfde uur worden gespeeld. 

 

8. Artikel V1508 Eerste ploegen A en B in het amateurvoetbal 

 

Overgangsbepaling voor het seizoen 2018-2019 

 

  - 1. De clubs die het seizoen 2019-2020 zullen aanvatten in de hogere amateurreeksen kunnen    

éénmalig een B-ploeg inschrijven in het provinciaal voetbal op een hoger niveau dan de laagste 

provinciale reeks, en dit als volgt: 

  - clubs uit 1ste klasse amateurs: in tweede provinciale; 

  - clubs uit 2de en 3de klasse amateurs: in derde provinciale. 

 

 - 2. De clubs uit de hogere amateurreeksen die reeds actief zijn met een B-ploeg in de provinciale 

reeksen, kunnen op hun aanvraag (op straffe van verval uiterlijk op 01.04.2019) bij aanvang van het 

seizoen 2019-2020 worden ingedeeld in de provinciale reeks zoals hierboven bepaald (of in de 

provinciale reeks waarin zij op basis van de resultaten van het seizoen 2018-2019 aanspraak mogen 

maken). 

 

- 3. De provinciale comités zullen de nodige schikkingen treffen om de ploegen vermeld onder 1 en 2 

hiervoor in overtal op te nemen in de desbetreffende provinciale reeksen, en om 

overgangsmaatregelen uit te werken om na verloop van tijd terug te keren naar een normale 

bezetting van de provinciale reeksen. 

 

Artikel V1567 2de , 3de en 4de provinciale afdeling 

. 

Overgangsbepalingen voor het seizoen 2019-2020 

 

  - 11. Indien clubs van de nationale amateurreeksen gebruik maken van de mogelijkheid om in te 

schrijven op een hoger niveau dan de laagste provinciale afdeling met een B-ploeg (Art. V1508), 

zullen deze ploegen in overtal worden opgenomen in de desbetreffende provinciale reeksen. 

 

  - 12. De provinciale comités zullen de nodige schikkingen treffen om overgangsmaatregelen uit te 

werken om na verloop van tijd terug te keren naar een normale bezetting van de provinciale reeksen. 

 



                                                        

 

9. Artikel V302 Stamnummer 

 

Alle clubs, zowel competitief als recreatief, beschikken over een stamnummer. 

De gegevens van de clubs zijn te raadplegen via de KBVB website. 

 

Er komt geen lijst “Inlichtingen betreffende de clubs, bestuur en terreinen” meer. 

 

5) KBSV - Boomse Scheidsrechters 

Koen De Bruyn (voorzitter KBSV) wil graag nog even het probleem van het aantal scheidsrechters 

aankaarten. Dit is echt wel problematisch aan het worden. Nu zijn er al geen assistent scheidsrechters 

meer in 4de provinciale maar als dit zo blijft verder gaan zal ook 3de provinciale binnen de kortste 

keren volgen. 

Even een toelichting aan de hand van enkele cijfers: 

In het seizoen 2009-2010 waren er nog een 1000 scheidsrechters. 

In het seizoen 2012-2013 waren dit nog 850 scheidsrechters. 

In het seizoen 2016-2017 nog 740 scheidsrechters waarvan dat er 40% de leeftijd van 50 jaar 

hadden bereikt. 

 

Daarom wil de Boomse scheidsrechtersvereniging er dit seizoen hun doelstelling van maken om 

nieuwe scheidsrechters te rekruteren.  

Wat willen ze hiervoor doen: 

Ze willen op vraag van onze clubs langskomen om aan hun eigen clubscheidsrechters die 

jeugdwedstrijden 5 tegen 5 en 8 tegen 8 fluiten een bezoekje te brengen en hen tijdens een 

trainingsavond of voor aanvang van de wedstrijden enkel tips en tricks mee te geven waardoor het 

fluiten voor hen aangenamer zal verlopen en waardoor ze misschien de stap zetten richting 

volwaardig scheidsrechter. 

Alle aanwezige clubs krijgen hiervoor van Koen een brief mee ter info. 

De clubs kunnen met onze Boomse scheidsrechtersvereniging contact opnemen en zo een afspraak 

regelen opdat er een bezoek kan afgesproken worden. 

 

6) LAVA-RKB Beker 2018-2019 

 

Terugblik op de LAVA-CUP finales seizoen 2017-2018: 

 

Allereerst willen we toch nog even vermelden dat ons gewest RKB het tijdens de LAVA-CUP Finales 

super goed doet.  

Zowel het eerste seizoen van de superfinales vielen we niet uit de toon tegen de toch wel vele grotere 

gewesten.  

Er mee rekening houden dat wij als gewest RKB, 17 clubs in ons gewest hebben en de andere 

gewesten bijna allemaal 30 of meer clubs. 

Maar het voorbije seizoen hebben we zelfs van ons gewest laten spreken en dit op een heel positieve 

manier.  

Bij de U 9 gingen we zelfs met de beker voor de eerste plaats aan de haal.  

Bij de U 11 hadden we twee clubs in de finales die al hun wedstrijden met het kleinste verschil 

hebben verloren en die zeker niet minder waren dan hun tegenstanders.  

Bij de U 13 hebben we nipt in de finale, tijdens de strafschoppen, het onderspit moeten delven.  

Onze deelnemer bij de U 15 was van tevoren geweten dat ze het zouden moeilijk hebben vermits zij 

het binnen onze beker niet tot de finales hadden geschopt. Zij waren voor ons gewest wel de club die 

aan de finales mocht deelnemen. 

Wij willen dan ook oprecht al onze jeugdverantwoordelijke van onze club feliciteren met hun goede 

werking binnen hun clubs en kunnen alleen maar zeggen, doe zo voort! 

 



                                                        

 

Vooruitblik op de LAVA-RKB Beker 2018-2019: 

 

a. Stand van zaken 

 

Op dit ogenblik zijn er reeds 85 ploegen ingeschreven om aan onze beker deel te nemen. Rekening 

houdend met vorig seizoen gaat dit in stijgende lijn. Vorig seizoen hadden we 81 ploegen met daarbij 

6 ploegen U 7. De U 7 spelen nu 3 tegen 3 en wordt aldus hiervoor geen beker meer georganiseerd. 

Op 24 augustus zullen de inschrijvingen stopgezet worden en kan er begonnen worden aan het 

opstellen van de kalender en de trekking van de wedstrijden. 

Uiteraard zal alles zo vlug mogelijk gemeld worden en op onze website geplaatst. 

 

b. Data en eventuele locaties 

 

Aangezien we onze kalender nog niet hebben kunnen opmaken liggen de data en de locaties nog niet 

vast. 

Wat we wel weten is dat we starten op maandag 17 september 2018 en dat we dan iedere vrijdag en 

maandag wedstrijden zullen spelen. 

Ook ligt de datum van de kwartfinales reeds vast, dit is namelijk op zaterdag 08 december 2018. 

Waar deze wedstrijden zullen doorgaan is nog niet vastgelegd. 

 

c. Info ter kennisgeving 

 

De nodige informatie betreffende onze beker kan altijd teruggevonden worden op onze website:  

www.lava-rkb.be 

We hebben ook Kalfort Daghet die deelnemen aan onze beker. Dit is een ploeg die recratief voetbal 

speelt binnen Voetbal Vlaanderen.  

Ook is er een afspraak met een andere ploeg die vorig seizoen nog onder KVV speelde. Deze ploeg zal 

als piloot werken en de sfeer opsnuiven van de LAVA beker die binnen onze gewesten wordt 

georganiseerd. Het betreft SC OLVE een ploeg uit Edegem. 

Dit seizoen zullen de ploegen die recreatief voetbal spelen (oude ploegen van KVV) verdeeld worden 

onder onze 7 gewesten en kunnen dan vanaf volgend seizoen deelnemen aan de LAVA beker binnen 

het gewest waartoe ze zijn ingedeeld. 

 

7) Varia en rondvraag 

 

KVS Branst:  nihil  

KVK Hingene: probleem bij het inschrijven van ploegen die van KVV komen tijdens hun tornooi. 

Opgelost door deze ploeg in te schrijven als komende uit Nederland. 

VVH Lippelo: nihil 

FC Mariekerke: nihil 

Nielse SV: nihil 

FC Oppuurs: nihil 

FC Oxf Hemiksem: nihil 

K Reet SK:  nihil 

K Rumstse SK: nihil 

K Rupel Boom FC: Jos vraagt zich af welke clubs in ons gewest allemaal met hun U 7, 3 tegen 3 

gaan spelen. De meeste zullen dit niet doen. Officiële wedstrijden kunnen echter 

niet meer gespeeld worden 5 tegen 5, enkel maar vriendschappelijk. 

K Schelle sport: nihil 

KSK St.-Amands: nihil 

Willebroekse SV: nihil 

Bestuur: nihil  

 

http://www.lava-rkb.be/


                                                        

 

8) Afrekening door de clubs 

 

Na betaling van de lidgelden hebben onze clubs hun LAVA vrijkaarten in ontvangst mogen nemen. 

Graag hadden we jullie er nog even op gewezen dat indien jullie ons verwittigen dat jullie club niet 

kan aanwezig zijn op de gewestvergadering er ook geen boete zal aangerekend worden. Als je die 

boete kan vermijden door gewoon te verwittigen, waarom zou je dan een boete betalen!? 

 

Onze voorzitter dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en wenst hen een behouden thuiskomst.  

Hij dankt nogmaals Willebroekse SV voor de goede zorgen. Hij sluit de vergadering om 21u30 af 

waarna we samen nog hebben genoten van een lekkere maaltijd. 

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   

          


