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VERSLAG GEWESTVERGADERING SEIZOEN 2017-2018                    

van 22 augustus 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: Boomse scheidsrechters, Davo Puurs, KVK Hingene, FC 

Mariekerke, FC Oppuurs, FC Oxford Hemiksem, K Excelsior Puurs 

RSK, K Reet SK, K Rumstse SK, K Rupel Boom FC, K Schelle Sport, 

SK Sint-Amands, Willebroekse SV. 

Verontschuldigd: VVH Lippelo, Nielse SV en KFC Volharding Wintam Eikevliet.  

Afwezig: KSV Bornem, KVS Branst. 

Dagorde:   1) Goedkeuring verslag vorige vergadering van 15-05-2017 

   2 + 3 + 4) Nieuws: 

    a. LAVA Raad van Bestuur, Benoemingen 

    b. Nationale reglementscommissie – welke punten interesseren ons?  

   c. PC Antwerpen   

   5) beker RKB 2017-2018 

   6) Kasverslag  

   7) Scheidsrechters KBSV    

8) Varia (vraag van SK Sint-Amands: Het opzet van de beker van Antwerpen 

geen goeie keuze!? 

   9) Rondvraag 

   Uitreiking van de LAVA-kaarten na betaling lidgeld. 

    

    Verslag: 

 

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

Hij wenst alle clubs veel succes voor het komend seizoen en dankt Davo Puurs voor ter beschikking 

stellen van hun accommodatie. 



                                                        

 

1) Goedkeuring verslag vorige vergadering 

 

Het verslag van onze laatste vergadering op 15-05-2017 wordt door de voltallige vergadering 

goedgekeurd. 

 

2) + 3) + 4) Nieuws 

 

a. LAVA Raad van Bestuur + Benoemingen. 

Het mandaat van Willy Neefs binnen de Raad van Bestuur van LAVA is verlengd. Op dit ogenblik is het 

voor LAVA Raad van Bestuur ook een beetje komkommertijd en draait alles een beetje op een laag 

pitje. Er is enkel nog maar een Algemene vergadering LAVA Raad van Bestuur geweest maar nog 

geen gewone vergaderingen. Wat er aankomt dit seizoen is de integratie van KVV binnen de KBVB 

(Voetbal Vlaanderen) hier zal de inbreng van LAVA Raad van Bestuur een toegevoegde waarde 

kunnen zijn. Alles staat nu op punt binnen LAVA Raad van Bestuur zodat er vanaf dit seizoen op een 

degelijke manier zou kunnen gewerkt worden. 

Verdere benoemingen: (voorgedragen als kandidaat) 

Uitvoerend comité: aangezien François De Keersmaecker geen bondsvoorzitter meer is, wordt hij 

terug lid van het Uitvoerend Comité en vervalt het mandaat van zijn plaatsvervanger Karel 

Vanwesenbeeck. Vermits François ook ontslag heeft genomen voor het Uitvoerend comité komt er 

een plaats vrij voor de provincie Antwerpen en werd Karel Vanwesenbeeck terug voorgedragen als 

enige kandidaat. Normaal zal dit volgende week bekrachtigd worden. 

Sportcomité Voetbal Vlaanderen: Jos de Boeck is op de leeftijd gekomen  (75j.) waarop hij geen 

mandaat meer mag uitvoeren en is voor de Provincie Antwerpen als enige kandidaat Eric de Bie 

(Hoogstraten) voorgedragen. Wanneer bekrachtigd is nog niet doorgegeven. 

VACHA: Benny Mazur neemt hier ontslag en zal door een andere kandidaat voor de provincie 

Antwerpen opgevolgd worden. Wie dit wordt was op het moment van onze vergadering nog niet door 

ons geweten. 

Provinciaal comité: hier werden de twee zittende leden Thérèse Meisters en Chris Zoldermans terug 

herkozen voor vier jaar. 

 

b. Nationale reglementscommissie 

Vanaf 01-07-2017 is de naam studiecommissie veranderd in reglementscommissie. 

De reglementsboeken (3 boeken) zijn uit en zouden ondertussen verspreidt worden naar de 

verschillende clubs. 

De problemen met het ingeven van aansluitingen in E-kickoff zou blijkbaar opgelost zijn. 

Er is nog geen vergadering geweest van de Reglementscommissie zodat er verder geen nieuwigheden 

te melden zijn. 

 

c. PC Antwerpen 

 

Op de algemene vergadering in Grobbendonk waren van ons gewest maar 4 clubs afwezig. Hier 

mogen we van een succes spreken. We houden er echter wel aan om onze clubs te blijven motiveren 

om op deze algemene vergadering aanwezig te zijn. 

Misschien is het jullie niet opgevallen maar op 29 oktober stond het uur van aanvang van de 

wedstrijden vermeld op 14u30. Dit is niet conform het reglement dat eigenlijk maar de aanpassing 

van het uur (winter) start van 01-11 tot en met 31/01. Het aanvangsuur zal terug aangepast worden 

naar 15u00. 

De kalender van de jeugd is via de computer in Brussel vastgelegd en er werd in 1ste instantie 

rekening gehouden met de niveaucode en pas dan met de locaties. 

De fusie tussen KBVB en KVV staat op punt en zou volledig moeten rond zijn tegen eind van dit 

seizoen. Hier zal echter nog veel werk aan voorafgaan.  

 Aangezien het huurcontract van het secretariaat van KVV in Antwerpen in oktober stopt zullen zij 

mee geïntegreerd worden binnen het secretariaat op het Brieleke in Wommelgem.  

Scheidsrechtersbladen voor vriendschappelijke wedstrijden zouden tegen begin dit seizoen moeten 

digitaal zijn, maar dit is blijkbaar nog niet in orde en zal dus nog even op zich laten wachten. 



                                                        

 

Wie een scheidsrechter binnen zijn club heeft die zijn transfert heeft aangevraagd of die ontslag heeft 

genomen, zal nog 3 jaar lid blijven van club waar hij aangesloten was.  

 

5) Beker LAVA-RKB 2017-2018 

 

Onze inschrijvingen zijn een succes te noemen. Er zijn 80 verschillende teams ingeschreven.  

Onze nieuwe categorie U 7 heeft niet zo’n succes dan we eigenlijk hadden verwacht. Er zijn 6 teams 

ingeschreven. 

Waarschijnlijk zijn er tegen begin september meerdere ploegen die een U 7 team zouden kunnen 

inschrijven maar organisatorisch kunnen wij niet wachten tot dan om de kalender samen te stellen. 

Er zijn volgende teams (aantallen) ingeschreven per categorie. 

 

U 7 :  6 teams    U 13 :  18 teams 

U 9 :  17 teams    U 15 :   14 teams 

U11 :  14 teams    U 17 :  11 teams 

 

De meeste ploegen uit ons gewest hebben ingeschreven, we betreuren echter dat er 2 ploegen uit ons 

gewest door omstandigheden niet willen deelnemen. Onze sportief verantwoordelijke, Marcel Van 

Hees, gaat dit echter met desbetreffende clubs verder opnemen. 

Tevens verwelkomen we ook voor onze beker, 5 ploegen uit het gewest Mechelen, 1 ploeg uit Oost-

Vlaanderen en 1 ploeg uit Vlaams-Brabant. 

Uit Mechelen zijn ingeschreven (FC Berlaar-Heikant, KFC Katelijne-Waver, KV Bonheiden, SV 

Grasheide en KFC Duffel). 

Uit Oost-Vlaanderen is Eendracht Buggenhout ingeschreven en uit Vlaams-Brabant (KSC 

Grimbergen). 

Uiteraard hebben we dus heel veel locaties nodig om deze wedstrijden tot een goed eind te kunnen 

brengen. Ook hiervoor zal onze sportief verantwoordelijke, MVH, met de clubs contact nemen. 

Zodra we rond zijn met de wedstrijdkalender en de locaties zal alles op onze website terug te vinden 

zijn. (www.lava-rkb.be) 

 

Onze kwartfinales zullen dit jaar op één dag georganiseerd worden en wel op zaterdag 28-10-2017. 

Dit betreft een vrij weekend voor jeugd en reserven. Dit betreft een enorme organisatie van 40 

teams. We zouden starten om 09u en eindigen rond 18u30. Als locatie hebben we hiervoor K Reet SK 

gevraagd dit mee te organiseren. Hiervoor wachten we nog op formelen bevestiging van hun. 

 

We wensen de deelnemende clubs reeds veel succes en benadrukken nogmaals het belang van het 

sportieve gedrag op en rond het veld. 

 

6) Kasverslag 

In kas: 454,22 € 

Op de spaarrekening staat er 2463,59 € 

 

7) Varia (vraag van SK Sint-Amands) 

 

Het opzet van de beker van Antwerpen geen goede keuze !? 

SK Sint-Amands kaart aan dat de trekking van de wedstrijden voor de beker van Antwerpen niet echt 

een stimulans is deel te nemen. Verre verplaatsingen met als gevolg dat er bijna geen supporters van 

de bezoekende ploeg meekomen. Ook de affiche van deze wedstrijden lokt geen thuissupporters. 

Derbywedstrijden (althans één van de twee thuiswedstrijden) zouden dit financieel plaatje meer kleur 

kunnen bijbrengen.  

Het systeem van 1ste en 2de provinciale onder elkaar en 3de en 4de provinciale onder elkaar vinden ze 

schitterend maar volgens hen zou er wat betreft de kalender meer rekening moeten gehouden 

worden met de locaties. 

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


                                                        

 

We willen echter nog even benadrukken dat het de clubs zelf zijn die gevraagd hebben om niet te 

spelen tegen tegenstanders uit hun eigen competitiereeks en uit hun eigen regio.  

In het voorstel van SK Sint-Amands wordt deze vraag dus weerroepen. 

Deze vraag zal worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur van LAVA en zal ook bij het 

organisatiecomité van het Provinciaal Comité aangekaart worden.  

8) Rondvraag 

 

K Rumstse SK: geen opmerkingen. 

KVK Hingene: geen opmerkingen. 

K Rupel Boom FC: Jos denkt dat er serieuze problemen gaan zijn in het weekend van 02 en 03-09. 

 We hopen van niet, maar vrezen het ergste. 

K Reet SK: geen opmerkingen. 

FC Oppuurs: geen opmerkingen.   

Davo Puurs:  vraagt of er eindelijk kan aandacht besteed worden bij de hervorming van de 

damescompetitie. Waarom niet 1 reeks van 1ste provinciale, 2 reeksen van 2de 

provinciale en 3 reeksen in 3de provinciale. Nu heeft men in 4de provinciale 

verplaatsingen van 70 à 80 km. Misschien kan het beter verdeeld worden  indien 

bovenstaand voorstel van reeksindelingen zou gevolgd worden. 

LAVA Dames is een apart wenst  met een eigen vergadering. Ons gewest is 

echter niet vertegenwoordigd op deze vergaderingen en daarom de vraag of het 

niet interessant zou zijn moest er iemand van onze ploegen daaraan deelnemen. 

K Schelle Sport: geen opmerkingen. 

Willebroekse SV: geen opmerkingen. 

FC Oxf Hemiksem: geen opmerkingen. 

SK Sint-Amands: geen verdere opmerkingen. 

K Puurs Exc. RSK: geen opmerkingen. 

FC Mariekerke: geen opmerkingen. 

FC Oppuurs:   geen opmerkingen. 

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

Raymond: even eraan herinneren dat voor de competities met 17 ploegen de start wordt 

gegeven op woensdag 23-08-2017 om 19u00. 

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

Het lidgeld wordt aan onze schatbewaarder betaald en de LAVA-vrijkaarten 

worden door onze voorzitter aan de clubs overhandigd. 

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

Hij dankt nogmaals Davo Puurs voor de goede zorgen. Hij sluit de vergadering om 21u10 af waarna 

we de innerlijke mens nog even aansterken. 

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   

          


