
                                                        

 

 

VOORZITTER            SECRETARIS      SCHATBEWAARDER 

Peeters Herman                                                 Zoldermans Chris                                             Heremans Franc 

Beemdstraat 2                                                 Buisstraat 99                                        St. Amandssteenweg 54 A GVL 

2840 Terhagen                                                  2890 Sint Amands                                              2880 Bornem 

Tel. 0477/90 96 49                                            Tel. 0477/42 66 22                                          Tel. 03/889 85 49 

E-mail: herman.peeters@lava-rkb.be              E-mail: chris.zoldermans@lava-rkb.be            E-mail: franc.heremans@lava-rkb.be 

          BE53 7512 0315 8153 

 

VERSLAG GEWESTVERGADERING SEIZOEN 2016-2017                    

van 26 augustus 2016 

 

 

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: Davo Puurs, VVH Lippelo, FC Mariekerke, SV Nielse, FC Oppuurs, 

FC Oxford Hemiksem, K Puurs Excelsior RSK,vK Reet SK,             

K Rumstse SK,K Rupel Boom FC, K Schelle Sport, SV Willebroekse, 

Boomse Scheidsrechters. 

 

Verontschuldigd: SK Sint Amands, KFC Volharding Wintam Eikelvliet. 

 

Afwezig: KSV Bornem, KVS Branst, KVK Hingene. 

 

Dagorde:   1) Goedkeuring verslag vorige vergadering van 18-01-2016 

   2) Betaling lidgeld (50 €) + eventuele bijkomende boete. 

   3) Nieuws: LAVA Raad van Bestuur 

   4) Nieuws: Nationale studiecommissie – goedgekeurde punten 

   5) Nieuws: PC Antwerpen 

   6) Nieuws: Beker RKB 

   7) Kasverslag    

   8) Scheidsrechters KBSV 

   9) Varia en rondvraag 

 

 

 

 

 



                                                        

 

    Verslag: 

 

Onze voorzitter, Herman, opent de vergadering om 20u20 en heet iedereen welkom.  

Hij dankt tevens ook K Rumstse SK voor het ter beschikking stellen van hun accommodatie. 

 

 

1) Goedkeuring verslag vorige vergadering 

 

Het verslag van onze laatste vergadering op 18-01-2016 wordt door de voltallige vergadering 

goedgekeurd. 

 

 

2) Betaling lidgeld (50 €) + eventuele bijkomende boete 

 

Dit punt wordt verplaatst naar het einde van de vergadering.  

 

 

3) Nieuws: LAVA, Raad Van Bestuur (Willy Neefs) 

 

Op maandag 22 augustus jl. ging de allereerste vergadering van de Raad van Bestuur van het nieuwe 

seizoen door te Wommelgem. 

Tijdens de evaluatie van het voorbije seizoen heeft men kunnen vaststellen dat op dit ogenblik de RvB 

weinig toegevoegde waarde heeft voor onze clubs. 

De ondersteuning naar ons clubs toe is heel beperkt. Men zou meer evenementen moeten kunnen 

laten doorgaan voor onze clubs. Vorig seizoen waren er de superfinales die plaatsvonden op de 

terreinen van PC Antwerpen in Wommelgem. 

De LAVA RvB moet dit seizoen trachten om met iets positiefs op de proppen te komen om alzo een 

betere uitstraling te krijgen naar onze clubs toe. 

 

 

4) Nieuws: Nationale studiecommissie, goedgekeurde punten (Raymond 

Vermeulen) 

 

De Nationale studiecommissie is voor het laatst samengekomen mei-juni 2016. Er is voor dit seizoen 

nog geen vergadering geweest van de Nationale studiecommissie waardoor er dus weinig of geen 

nieuws te melden valt. 

Er zijn ongeveer een 90-tal reglementswijzigingen. Het is aan te raden om deze wijzigingen even door 

te nemen. 

 

 

5) Nieuws: PC Antwerpen (Raymond Vermeulen) 

 

Ook hier is nog geen vergadering geweest maar er kunnen toch enkele puntjes meegegeven worden. 

 

- Hervorming van het Provinciaal Comité, het  PC is gesplitst in twee comités: het Organisatie comité 

en het Tuchtcomité. Het organisatie comité bestaat uit 4 leden en het tuchtcomité uit 6 leden. 

o Organisatie comité: samenstellen reeksen, Coca-Cola cup, uitgestelde wedstrijden, 

vriendschappelijke wedstrijden, keuring terreinen en keuring verlichtingen, … 

o Tuchtcomité: dit is de groene tafel van vroeger, is nu ook samen met Bondsparket – 

procureur, die de minnelijke schikkingen regelt. 

- Art. 524 – Desaffectatie door de club 

o Vroeger was dit in mei en oktober, maar vorig seizoen was dit enkel in oktober. Vanaf dit 

seizoen is dit terug in mei en oktober. 

- Art. 1009 – Medische afwijking 



                                                        

 

o Vorig seizoen mocht, indien de persoon die een medische afwijking had verkregen om in een 

lagere categorie te spelen en in zijn eigenlijke categorie een wedstrijd had gespeeld, niet meer 

deelnemen in de lagere categorie. Vanaf dit seizoen is dit aangepast en mag deze persoon 

zowel in zijn eigenlijke, als in de lagere categorie wedstrijden meespelen.  

 

- Wedstrijden in concurrentie met thuiswedstrijden van de Rode Duivels 

o Jeugdwedstrijden en wedstrijden voor reserven mogen wel plaatsvinden, maar indien eerste 

elftallen willen spelen op die dag, dan moet hun wedstrijd ten laatste drie uur voor de aftrap 

van de interland afgelopen zijn. 

 

- Inschrijvingslijsten voor U 6 en U 7 dienen voor 01 september ek. ingediend zijn. 

 

- Aanvragen van eigen scheidsrechters vanaf U 15 is veranderd. Wil je via E-kickoff verder kunnen 

moet je 1 eigen scheidsrechter van de club invullen en dan PC verwittigen dat er ook nog andere 

scheidsrechters zullen fluiten. 

 

- In 1ste provinciale is er maar één rechtstreekse stijger. 

o Er is een eindronde met de 2de gerangschikte + 3 periodekampioenen voor het aanduiden van 

de deelnemers aan de interprovinciale eindronde, zie planning kampioenschappen 2016-2017. 

Art. 1566, kampioenschappen 1ste provinciale afdeling 

Art. 1558, interprovinciale eindronde VFV 

- In 2017-2018 hebben we 20 deelnemers aan de Beker van België (Croky-Cup) 

 

- De clubs worden verzocht om de begeleiders van onze minderjarige scheidsrechters gratis toe te 

laten voor de wedstrijd waarvoor de scheidsrechter is aangeduid. 

 

- In 2de provinciale A is er een probleem met Edegem Sport dat onder curatele is geplaatst. 

Hierdoor zal deze reeks maar met 15 ploegen zijn. 

 

 

6) Beker LAVA-RKB (Marcel Van Hees) 

 

VFV heeft beslist om de technische commissie definitief stop te zetten, aangezien zij niet wisten dat in 

de Provincie Antwerpen gedurende nog een 2 a 3 tal jaren de selecties zijn blijven doorgaan. 

Op dit ogenblik zijn er nog 7 gewesten i.p.v. 8 gewesten in onze provincie. Gewest Zuiderkempen is 

er immers mee gestopt. 

LAVA RvB heeft, op aanraden van de gewesten RKB en Antwerpen, een dag samengesteld waarop de 

superfinales plaatsvonden, dit voor alle winnaars van de finales binnen de gewesten die een beker 

organiseren (Lier/Herentals, Antwerpen en RKB) 

Dit was sportief een schitterend succes, alle ploegen waren aanwezig en lieten het beste van zichzelf 

zien. Organisatorisch waren deze superfinales echter een  flop. Er zal een verfijning dienen te 

gebeuren en deze zal er ook komen naar dit nieuwe seizoen toe. 

 

Onze eigenlijke beker: Vermits niet alle gewesten een beker organiseren hebben wij, RKB, getracht 

om de ploegen uit het gewest Mechelen warm te maken om aan onze beker deel te nemen. Dit met 

een pover resultaat van maar 2 ploegen. Idem dito gebeurde er in Antwerpen met Noorderkempen en 

daar mochten ze op een beter resultaat rekenen, nl. 8 ploegen. 

Laten we hopen dat hiermee een start gezet is en dat gewest Mechelen vanaf volgend seizoen met 

meer ploegen zal deelnemen. 

Situatie op dit ogenblik: Alle ploegen, die met jeugd werken, binnen ons gewest hebben 

ingeschreven, behalve SK Sint Amands, die door bepaalde omstandigheden niet deelnemen. Zelf een 

ploeg uit het Katholiek Sportverbond heeft gevraagd om te mogen deelnemen en dit hebben we 

uiteraard niet geweigerd.  

In totaal zijn er 64 ploegen ingeschreven over de 5 verschillende categorieën. 

U 9: 15 ploegen – U 11: 18 ploegen – U 13 : 13 ploegen – u 15 : 9 ploegen en U 17 : 9 ploegen. 



                                                        

 

Onze bekerwedstrijden zullen starten op maandag 12 september ek. 

Zaterdag 03 september zullen we overgaan tot de trekking van de wedstrijden en kan onze beker 

eindelijk van start gaan. Dat de beste mogen winnen. 

 

 

7) Kasverslag (Franc Heremans) 

 

.Op dit ogenblik staat er op de spaarrekening 2610 € en op de zichtrekening 61 €. 

 

8) Scheidsrechters KBSV (Koen De Bruyn) 

 

 

Koen brengt ons op de hoogte betreffende enkele wijzigingen binnen de verschillende 

bestuursorganen. 

Er zijn ook veel reglementswijzigingen die zeker goed door de clubs dienen opgevolgd te worden om 

alle misverstanden te vermijden. 

Er is uiteraard een blijvende oproep naar nieuwe scheidsrechters. In de provincie Antwerpen is het 

aantal scheidsrechters gedaald tot onder de 800. 

Binnen de Boomse Scheidsrechtersvereniging zijn er geen noemenswaardige wijzigingen en staan alle 

evenementen reeds ingepland waaronder uiteraard het 1 mei tornooi. 

Cursus nieuwe scheidsrechters start op 17-09-2016 en dit gedurende drie zaterdagen in Wommelgem 

 

 

9) Varia en Rondvraag 

 

Er wordt gevraagd om de huidige wedstrijdindeling voor de Beker van Antwerpen even  te evalueren. 

Is dit nu beter dan vroeger? 

Nu is de beker zo ingedeeld dat ploegen uit 1ste en 2de provinciale tegen elkaar uitkomen en ploegen 

van 3de en 4de provinciale tegen elkaar. Ook is er rekening gehouden dat me niet tegen een ploeg kan 

spelen die binnen dezelfde reeks uitkomt. Hierdoor zijn uiteraard de verplaatsingen verder dan 

vroeger.  

 

Rondvraag: 

 

K Rupel Boom FC: geen opmerkingen. 

SV Nielse:  geen opmerkingen. 

FC Oxf. Hemiksem:  geen opmerkingen. 

KBSV:   geen opmerkingen. 

K Puurs Exc. RSK: geen opmerkingen. 

VVH Lippelo:  geen opmerkingen. 

FC Mariekerke:  geen opmerkingen. 

Davo Puurs:   graag in de BvA voor dames regionale ploegen tegen elkaar laten spelen.  

K Reet SK:  geen opmerkingen. 

K Schelle Sport: geen opmerkingen. 

FC Oppuurs:   geen opmerkingen. 

K Rumstse SK: geen opmerkingen. 

Willebroekse SV: geen opmerkingen. 

 

Punt 2 betaling lidgeld + bijkomende boetes wordt nu afgewerkt. 



                                                        

 

 

Onze voorzitter dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en dankt nogmaals K Rumstse SK voor de 

goede zorgen. Hij sluit de vergadering om 22u15. 

 

Volgende vergadering wordt later meegedeeld. 

 

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 

         

     

 

 

 


