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VERSLAG GEWESTVERGADERING SEIZOEN 2018-2019                    

van 21 januari 2019 

 

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, Davo Puurs, KVK Hingene, Kalfort 

Daghet, VVH Lippelo, FC Mariekerke, FC Oppuurs, K Rumstse SK, 

K Rupel Boom FC, KSK Sint-Amands, Willebroekse SV en K Volh. 

Wintam Eikevliet. 

Verontschuldigd: KVS Branst, FC Oxford Hemiksem, Puursica Puurs en K Reet SK.  

Afwezig: SFC Vitesse Boom, KSV Bornem, FC Hemiksem V, Nielse SV en     

K Schelle Sport. 

Dagorde:   1) Goedkeuring verslag vorige vergadering van 20-08-2018 

2) briefwisseling en belangrijk mailverkeer 

   3) Nieuws LAVA RKB Beker 2018-2019 

4) Nieuws Lava Raad Van Bestuur 

5) Nieuws PC-Antwerpen + Reglementscommissie 

6) Nieuws uit onze scheidsrechtersvereniging KBSV 

   7) Kasverslag 

   8) Rondvraag en varia 

9) Nieuwjaarsreceptie 

 

    

    

    Verslag: 

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

Hij maakt van de gelegenheid gebruik om FC Mariekerke te danken voor het ter beschikking stellen 

van hun accommodatie. 



                                                        

 

Tevens wenst onze voorzitter uit naam van LAVA-RKB iedereen een goede gezondheid en op sportief 

vlak veel geluk binnen hun club.  

Graag wil hij ook nog even benadrukken dat het bestuur van LAVA-RKB voor een groot deel bestaat 

uit leden met een fantastisch palmares aan dienstjaren. Dit wil niet zeggen dat ze het niet meer zien 

zitten om verder te doen, maar er wordt wel uitgekeken naar enkele personen die zich zouden willen 

inzetten voor LAVA-RKB en die deel willen uitmaken van ons bestuur. Ons bestuur moet er echt wel 

enkele nieuwe krachten bij krijgen om, toekomst gericht, op een even schitterende manier te kunnen 

blijven verder werken. 

 

1) Goedkeuring verslag vorige vergadering 

Het verslag van onze laatste vergadering op 20-08-2018 wordt door de voltallige vergadering 

goedgekeurd. 

2) Briefwisseling en belangrijk mailverkeer 

Spijtig genoeg werden we op de hoogte gebracht van twee overlijdens van veel te jonge mensen, 

beide personen mochten nog geen 65 jaar worden.  

De eerste persoon die ons heeft verlaten na een lange, maar moedige strijd tegen een 

onoverwinnelijke vijand was Jos De Rijck, lid van het Uitvoerend Comité voor onze provincie en 

tevens ere voorzitter LAVA Raad van Bestuur. 

Ook de twee persoon, Luc Huyghe, was een bekend figuur. Luc was lid van de Provinciale 

Jeugdopleiding (PJO) van Antwerpen en lid van SC Mechelen. 

Ons bestuurslid Raymond Vermeulen heeft ons ook laten weten het een beetje rustiger aan te willen 

doen wegens gezondheidsproblemen. We hopen uiteraard terug ten volle op de medewerking van 

Raymond te mogen rekenen zodra alles achter de rug is. We wensen hem vanwege gans het gewest 

RKB het aller beste toe en een spoedig herstel. 

Ook is een ander bestuurslid van ons Pierre D’Hollander korte tijd geleden gehospitaliseerd geweest 

en heeft hij ondertussen een nieuw heup gekregen. Pierre is volop aan het revalideren. We hebben 

zelfs gisteren mogen vaststellen dat hij reeds aan de beterhand is en schitterende vorderingen maakt. 

Het bestuur van LAVA-RKB is best wel fier en tevreden te mogen vaststellen dat één van de drie 

ploegen van ex-kvv aanwezig is op onze vergadering van vanavond. Ook waren onze ex-kvv clubs op 

de ontmoetingsvergadering die gewest Antwerpen heeft georganiseerd in Kontich en waar de ex-kvv 

clubs van Antwerpen en RKB waren op uitgenodigd, heel goed vertegenwoordigd. We mogen spreken 

van een succes voor ons gewest. Wij waren met 2 clubs aanwezig en 1 club verontschuldigd. Spijtig 

genoeg waren van de 68 clubs van het gewest Antwerpen er maar 8 aanwezig. We moesten wel 

vaststellen dat de ex-kvv clubs niet echt op de hoogte waren van wat LAVA en het Provinciaal Comité 

inhouden. Onze voorzitter van het Provinciaal Comité, Marc Van Craen, heeft op een schitterende 

manier deze clubs een beetje wegwijs gemaakt betreffende de werking van dit alles. 

Reeds jaren geleden hebben wij toen nog VACLA RKB de nadruk gelegd op de minder goede verdeling 

van de gewesten en we hadden dan ook een ontwerp uitgedokterd om de gewesten aan te passen. 

Van ons noeste werk van toen is er echter nooit iets van in orde gekomen en aldus blijven we nog 

steeds als het kleinste gewest binnen onze provincie. 

Nu er echter ongeveer 100 ex-kvv clubs bijgekomen zijn en deze ook binnen deze gewesten dienen 

verdeeld te worden, komen we tot de vaststelling dat er maar liefst 68 clubs zich situeren binnen het 

gewest Antwerpen. Hierdoor is het gewest Antwerpen een mega gewest geworden wat niet werkbaar 

is. Weerom is de vraag bij ons gewest naar boven gekomen om de gewesten terug te herverdelen en 

is hiervoor een mail gestuurd van onze secretaris naar de voorzitter van het PC Antwerpen en van de 

Raad Van Bestuur van LAVA. Ook is er nog een andere mail gestuurd als antwoord en hopen we nu 

dat er binnen de Raad Van Bestuur werk zal gemaakt worden van een herverdeling van de gewesten 

binnen onze provincie. We zouden hiervan graag nog dit seizoen een resultaat zien. 

 

 



                                                        

 

3) Nieuws LAVA-RKB Beker 2018-2019 

 

Onze eerste ronde is mede dankzij het geluk met het weer op een schitterende manier verlopen. We 

willen tevens van dit moment gebruik maken om de clubs te danken voor de goede zorgen tijdens de 

avonden dat we bij hun wedstrijden kwamen spelen.  

Zo goed de weergoden voor ons gezorgd hebben tijdens onze eerste ronde, zo moe waren ze en 

hebben ze, spijtig genoeg, onze kwartfinales die voorzien waren op 08 december 2018 te Bonheiden 

letterlijk in het water laten vallen. We hebben onze kwartfinales moeten afgelasten. 

Nu hebben we volgende data voorzien voor onze kwartfinales. 

0p 01 februari 2019 zullen te Bonheiden om 18u30, 4 wedstrijden voor U 9 doorgaan en om 20u00,1 

wedstrijd voor U 15. 

Op 04 februari 2019 zullen te Reet om 18u30, 4 wedstrijden voor U 13 doorgaan en om 20u00, 2 

wedstrijden voor U 15. 

Op 08 februari 2019 zullen te Hemiksem om 18u30, 4 wedstrijden voor U 11 doorgaan en om 20u00, 

1 wedstrijd voor U 15. 

Ook onze data voor de halve finales zijn gekend. 

Op 22 februari 2019 zullen te Reet om 18u30, 3 wedstrijden gespeeld worden (1 x U 9, 1 x U 11 en 1 

x U 13) en om 20u00 zullen dan 2 wedstrijden doorgaan (1 x U 15 en 1 x U 17). 

Op 01 maart 2019 zullen te Oppuurs de overige halve finales gespeeld worden. Om 18u30, 1 x U 9, 1 

x U 11 en 1 x U 13 en om 20u00, 1 x U 15 en 1 x U 17. 

Onze finales zullen dan weer plaats vinden op zaterdag 04 mei 2019. De locatie hiervoor is echter nog 

niet gekend. 

 

4) Nieuws LAVA Raad van Bestuur 

Na het overlijden van Jos De Rijck was men op zoek naar iemand anders om de boekhouding op zicht 

te nemen. Volgend personen zullen dit op zich nemen, Frans Van Breda, Jef Bruynseels, Marc Van 

Craen en Mimi de echtgenote van Jos De Rijck (zij heeft voorgesteld om dit verder mee te blijven 

opvolgen). 

Het banket van LAVA Raad Van Bestuur zal doorgaan op 24 mei 2019 en zal door het gewest 

Noorderkempen georganiseerd worden. 

De LAVA-Cup finales zullen normaal doorgaan op zondag 02 juni 2019. Dit zal niet meer LAVA-Cup 

finales genoemd worden maar ter nagedachtenis aan Jos zal dit vanaf heden de naam “Memorial Jos 

De Rijck” dragen. 

Men komt tot de vaststelling dat de integratie van de clubs van ex-kvv binnen Voetbal Vlaanderen 

geen sinecure is en dat het nog een  

Stanny Meskens heeft ook laten weten dat er vanaf 27/01/2019 terug trainerscursussen worden 

georganiseerd. Deels in Tongerlo maar ook op andere plaatsen zullen deze cursussen doorgaan. 

Karel Van Wezenbeeck zal deel uitmaken van de werkgroep om de desaffectatie-periode van oktober 

naar september te brengen. 

Onze vertegenwoordiger binnen de Raad Van Bestuur LAVA vraagt aan onze clubs hoe ze de nieuwe 

herverdeling van de jeugdcompetitie vinden. Ze mogen hier hun mening over kwijt, maar hier komt 

geen reactie op, dus gaan we er vanuit dat het nogal meevalt. 

 

5) Nieuws PC Antwerpen en Reglementscommissie 

Het PC (Provinciaal Comité) is opgedeeld in ten 1ste  het Organisatiecomité (organisatie en 

modaliteiten van de competities voor mannen, vrouwen en jeugd, zowel competitief als recreatief, 

beheer kalender, terrein- en lichtkeuringen, organisatie Beker van Antwerpen, …), het 

organisatiecomité bestaat uit 4 leden aangevuld met 1 lid ex-kvv en 1 lid Futsal en ten 2de het 

Tuchtcomité, bestaande uit 2 kamers. Deze zetelen om beurt 2 weken na elkaar, tenzij er erg veel 

zaken op de agenda staan, dan vergadert elke kamer wekelijks. De ene kamer behandelt de 



                                                        

 

rechtstreeks opgeroepen zaken, de andere de verzetten tegen minnelijke schikking en de versneld 

opgeroepen zaken (agressie op scheids- en/of grensrechters). 

In elke kamer werden de oorspronkelijke 4 leden aangevuld met 2 leden van ex-kvv. Een lid Futsal 

vervoegt de vergadering wanneer er zaken uit het Futsal zijn geagendeerd. 

Er zij opnieuw gevallen van fysieke agressie (duwen, trekken, slaan, spuwen, …) maar ook verbale 

agressie wordt gemeld. Meestal worden vlug preventieve schorsingen uitgesproken met strenge 

straffen tot gevolg. Het valt ook op dat de agressoren steeds jonger worden. 

Oproep: alle vormen van agressie doorgeven aan het comité. Ook een gelegenheidsscheidsrechter 

kan en mag een verslag opmaken. 

Voorstel omtrent schorsingen speler, trainer, afgevaardigden, enz. Als men nu geschorst is als speler, 

dan mag men ook niet als  trainer of afgevaardigde op het wedstrijdblad worden ingevuld en mag hij 

ook de neutrale zone niet betreden. Als trainer of afgevaardigde mag je nog wel wedstrijden spelen. 

Nu is er gestemd dat ook dit niet meer mag en dat dus de schorsing in beide richtingen werkt. Dus 

een trainer of afgevaardigde mag ook niet meer als speler op het wedstrijdblad worden vermeld. 

Desaffectatie-periode: er is een voorstel tot bijkomende desaffectatie-periode in de maand 

september. Dit heeft als voordeel dat de afgeschreven leden niet meer zouden aangerekend worden 

als lid voor dat seizoen. Dit is voor de clubkas een stuk voordeliger. Hopelijk wordt dit voorstel 

goedgekeurd. 

 
6) Nieuws uit onze scheidsrechtersvereniging KBSV 

 
Bart Van Limbergen kaart nogmaals het probleem aan van het tekort aan scheidsrechters en hoopt 

dat de clubs zoveel mogelijk hun best zouden doen om spelers die afhaken om te voetballen, warm te 

maken om eventueel scheidsrechter te worden. Indien ze zulke spelers hebben mogen ze steeds 

contact opnemen met KBSV om hulp bij het overtuigen om de stap te zetten naar de arbitrage. 

Enkele data van activiteiten georganiseerd door KBSV. Op 16/3 gaat om 20u hun quizavond door en 

op 01/05 vind hun jaarlijks jeugdtornooi plaats op de terreinen van K Reet SK. 

 

7) Kasverslag 

 

Op de spaarrekening staat 2400 € op de Girorekening staat 19,23 €. 

De laatste uitgaven die gebeurd zijn: 

Bloemen voor de begrafenis van Jos De Rijck, 50 € 

Eten betaald aan Willebroek tijdens onze laatste vergadering, 360 € 

 

8) Varia en rondvraag 

 

KVK Hingene: nihil 

VVH Lippelo: nihil 

KBSV: nihil 

KSK Sint-Amands: vraagt of het niet mogelijk is om de samenwerking die nu clubs hebben met 

elkaar, wat nu een samenwerking in jeugdverband, niet kan opengetrokken 

worden voor jongere spelers naar Reserven van beide clubs. 

FC Mariekerke: nihil 

Rupel Boom: Jos laat ons verstaan dat het bijna onmogelijk is om de trainers te blijven 

motiveren om deel te nemen aan onze LAVA-RKB Beker. Hij vreest voor de 

volgende seizoenen maar zal uiteraard steeds zijn best blijven doen. 

Davo Puurs: trainer B ploeg is geschorst maar zou toch op het wedstrijdblad kunnen gezet 

worden, dit is heel verwonderlijk aangezien geschorste in het rood komen. 

K Rumstse SK: nihil 



                                                        

 

Kalfort Daghet: vraagt of er iemand het document kan bezorgen om een aanvraag te doen om 

een jeugdspeler in een andere categorie te laten spelen. Dit wordt bekeken door 

onze clubs en indien ze dit vinden aan Jan Van Der Taelen bezorgd. 

FC Oppuurs: benadrukt nog eens dat het wel heel belangrijk is dat de digitale wedstrijdbladen 

tijdig worden afgesloten. Voorstel is om niet te starten met spelen als het 

digitaal wedstrijdblad niet is ingevuld. Indien niet in orde best het wedstrijdblad 

afsluiten als forfait en doorsturen. Zo kan de boete van 4€ vermeden worden. 

K Volh. Wintam: problemen met E-kickoff, met nieuwe aansluitingen. Nacompetitie, veel B 

ploegen komen opdraven met Spelers uit hun A ploegen. Normaal staat hier een 

vast aantal vooropgesteld binnen het bondsreglement. 

Willebroekse SV: nihil 

Raymond:  meldt dat Marc Van Craen op 24/01/2019 deel zal uitmaken van het uitvoerend 

comité en dat voorlopig dan Bart Timmermans, als 1ste ondervoorzitter zijn taak 

zal opnemen tot het Provinciaal Comité een nieuwe voorzitter heeft gekozen. Dit 

zal tevens ook gebeuren op 24/01/2019. 

 Men is volop bezig met het keuren van de terrein en van de ex-kvv ploegen. 

Deze terreinen worden niet goed of afgekeurd. De clubs krijgen wel een volledige 

uitleg wat ze moeten doen om hun terreinen conform te maken aan het 

bondsreglement. Vanaf volgend seizoen zullen ze definitief gekeurd worden en 

alsook kan de kans bestaan dat ze niet langer op hun terrein mogen spelen. 

 Bondsgebouw in Wommelgem staat te koop. Het is de bedoeling om een meer 

centrale plaats te vinden voor Limburg en Antwerpen. Net zoals er gedaan is 

voor West en Oost Vlaanderen. 

 Er zal ook bekeken worden hoe de algemene vergadering die doorgaat in 

Grobbendonk er in de toekomst zal uitzien. (door het samenvloeien met de ex-

kvv ploegen) 

 De finales van de Beker van Antwerpen zal doorgaan op 05 mei 2019 op het 

terrein van Rita Berlaar. 

 Vanaf volgend seizoen mogen éénmalig ploegen uit 1ste  Amateur een B ploeg 

inschrijven in 2de  provinciale en ploegen uit 2de en 3de Amateur een B ploeg 

inschrijven in 3de provinciale. Dit zal een overtal te weeg brengen waardoor er 

ook meer dalers zullen zijn naar het volgend seizoen toe. 

  

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

Hij dankt nogmaals FC Mariekerke voor de goede zorgen. Hij sluit de vergadering om 22u15 af 

waarna we samen nog hebben genoten van een schitterend verzorgde nieuwjaarsreceptie ons 

aangeboden door FC Mariekerke, waarvoor onze oprechte dank. 

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   

          


