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Verslag van de vergadering Raad van Bestuur van 

27 februari 2019. 

Aanwezig: de heren Dellaert J., De Tant M., Dufour Th., Krikilion JM., 

Nelis G., Van Mol H., Verhofstadt H., Van Eesbeek J., Boulonne E. 

Verontschuldigd: dhr. De Cooman J. 

Agendapunten: 

1.Goedkeuring verslag van de RvB van 15/01/2019. 

Dit verslag wordt goedgekeurd door de Raad van Bestuur.  

2. Debriefing RvB NK-FNJP – Stand van zaken. 

- De kalenders 2019 van N1 en N2 werden goedgekeurd na toevoeging van 

de data voor de nationale beker voor volwassenen en jeugd. 

- In Nationale 1 is er in 2019  één daler. 

- In Nationale 2 stijgt de kampioen naar Nationale 1 en zijn er 3 dalers. De 

kampioenen van de 3 Ligareeksen stijgen naar N2. 

- Finales Kampioenschappen van België 

Kadetten; 14/09/2019 Kampioen van Vlaanderen – Kampioen Wallonië 

                 15/09/2019 Kampioen Wallonië – Kampioen van Vlaanderen  

Miniemen; spelen direct de finale met 3 ploegen op 7, 8 en 14 september  

(op 14 september in Vlaanderen). 

- De ingangsprijzen Nationale 1 en 2 blijven behouden voor 2019. 

- Acoz geeft algemeen forfait bij de Pupillen. Wieze gaat dus door naar de 

volgende ronde. 

- De datum van 26/5 voor de Beker van België Pupillen wordt gewijzigd 

naar 25/5/2019 om reden van de nationale verkiezingen op 26 mei. Er mag 

ook vroeger gespeeld worden mits akkoord van beide clubs. 
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3. Goedkeuring kalenders en competitievorm. 

De kalenders van de Liga, de Gewestelijke reeksen en de Jeugd worden 

goedgekeurd door de Raad van Bestuur. 

De prepupillen zullen 11 spelletjes spelen per wedstrijd volgens het 

traditioneel spel met een dubbele competitie. De spellen tellen voor het 

klassement. 

4. Oefenwedstrijden in Liga&Gewestelijke. 

Voor de oefenwedstrijden in de Liga en de Gewestelijke reeksen zal er geen 

scheidsrechter voorzien worden. De clubs moeten wel hun uitslag 

doorbellen (of SMS) en de scheidsrechterbladen moeten opgestuurd worden 

naar Marcel De Tant. 

5. Beker van België Jeugd. 

De wedstrijden worden gespeeld op een vaste data, deze kunnen enkel op 

een andere datum gespeeld worden als beide clubs een overeenkomst 

hebben en voor de vaste data. 

6. Barema’s 2019. 

De barema’s in onze Kaatsentiteit blijven behouden en goedgekeurd door de 

Raad van Bestuur. Deze zullen gepubliceerd worden in onze 

documentatiefolder 2019. 

7. Solidariteitsfonds jeugdploegen. 

Om te kunnen genieten van de bijdragen van het solidariteitsfonds moet 

men een volwaardige jeugdploeg in competitie brengen. Clubs kunnen nog 

jeugdploegen inschrijven tegen ten laatste 31 maart 2019. Op deze datum 

worden de uit te keren bedragen definitief vastgelegd i.f.v. het aantal 

jeugdploegen. 

8.Voorstel Finaledag Liga en Gewestelijke tijdens tornooiweek Aalst. 

Op donderdag 11 juli 2019 zullen er 2 finales doorgaan voor ploegen van de 

Ligareeks enerzijds en voor  ploegen van de Gewestelijke reeksen 

anderzijds en dit op "Houtmarkt" ter gelegenheid van de tornooiweek. 

Details volgen later nog. 

9. Kastoestand: Financieel verslag 2018 en budget 2019. 

De schatbewaarder geeft een toelichting omtrent de kastoestand van onze 

Entiteit Vlaanderen. Een gedetailleerd financieel verslag van het boekjaar 

2018 en voorstel budget 2019 zal worden aangepast en per mail verstuurd 

naar alle leden. 

Het kasnazicht van onze vzw zal plaatshebben op dinsdag 19 maart 2019 

om 19u30 in ons lokaal te Aalst. De afgevaardigden van de clubs 

Brussegem, Hamme Zogge en Buggenhout Opstal hebben hun uitnodiging 

gekregen. 



10. Varia. 

- Het Kampioenschap van Vlaanderen One Wall te Pollare op 10/02/2019 

was druk bezet en gaf de volgende winnaars: 

Volwassenen enkel: Potiez Sebastien 

Volwassenen dubbel: De Cooman Jason – De Bondt Mathias 

Veteranen enkel: Potiez Sebastien 

Veteranen dubbel: Potiez Sebastien – De Spiegeleer Filip 

U11 enkel: Desmarlières Jelle 

U13 enkel: Desmarlières Jelle 

U15 enkel: Van Cauwenberg Milan 

U17 enkel: Viaene Brent 

U19 enkel: De Bondt Mathias 

U11 dubbel: Desmarlières Jelle/De Spiegeleer Lieze 

U13 dubbel: Desmarlières Jelle/Van Cauwenberg Cybren 

U15 dubbel: Van Cauwenberg Milan/De Duytsche Justen 

U19 dubbel: De Bondt Mathias/Viaene Brent 

Proficiat aan de Kampioenen !!!!! 

De Raad van Bestuur wenst HP Big Blue te bedanken voor de vlekkeloze 

organisatie van dit tornooi. 

- De inrichting van de Liga Cup met verplichte deelname wordt dit jaar 

georganiseerd in Vlaanderen op 24 augustus 2019. 

- De documentatiefolder zit in het eindstadium en wordt eerstdaags overgemaakt 

aan de drukkerij. Op de Algemene Vergadering zullen de bestelde exemplaren dan 

uitgedeeld worden aan de clubs. 

- De bekers voor onze Kampioenen en voor onze Jeugdtornooien worden besteld 

op basis van voorgestelde lijst. 

 

 

Volgende Raad van Bestuur op woensdag 3 april 2019 om 19u30. 
 

De secretaris De Voorzitter 

Johnny Dellaert Marcel De Tant 

 
 


