
KAATSENTITEIT VLAANDEREN v.z.w. 
Maatschappelijke zetel: Houtmarkt 1, 9300 Aalst 

  
 

 

Verslag van de vergadering Raad van Bestuur van 

3 april 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 27/02/2019. 

Dit verslag wordt goedgekeurd door de Raad van Bestuur.  

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

- De Algemene Vergadering van de NK-FNJP zal doorgaan op 11 mei 

2019. Het kasnazicht zal gebeuren op 11 april 2019 waarbij de heren Van 

Eesbeek Johny en Nelis Guido onze Vleugel zullen vertegenwoordigen. 

- Ballen: de slechte kwaliteit van de ballen is te wijten aan de wijzigingen 

die de fabrikant aangebracht heeft op aanraden van spelers uit de Nationale 

reeksen. De fabrikant werkt aan een oplossing voor een betere bal. 

- Het systeem van de Play-offs en Play-Down werd vastgelegd voor 

Nationale 1. 

 

3. Voorstel Koepel voor jaarlijkse forfaitaire betaling voor de 

handschoenencontroles. 

Er is een voorstel van de Koepel waarbij de beide Vleugels een forfaitair 

bedrag zouden storten op basis van het aantal ploegen die zij opstellen in 

Nationale 1&2. Onze RvB gaat hiermee principieel akkoord op voorwaarde 

dat Vlaanderen niet moet betalen voor haar clubs die bijna uitsluitend 

bestaan uit Waalse spelers, die naar de controle gaan in de Waalse Vleugel. 

Het nieuwe systeem zou minder belastend zijn voor de financiële 

boekhouding ervan. 
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4. Voorbereiding Algemene Vergadering van 6 April 2019. 

De Algemene Vergadering voor alle clubs (verplichte aanwezigheid) gaat door te 

Aalst 9300 in ons lokaal “Volkshuis”, Houtmarkt 1, op zaterdag 6 april 2019 om 

10u. De aanwezige clubs zullen hun bestellingen (ballen, documentatiefolders, 

scheidsrechterboeken en pasjes verzekeringen) dan ontvangen. Een scenario van 

deze vergadering wordt bezorgd aan de leden van de RvB.  

 

5. Kastoestand: Rekeningtoestand – Financieel verslag 2019 en budget 

2019 + stand waarborgen clubs en scheidsrechters. 

De schatbewaarder geeft een toelichting omtrent de kastoestand van onze Entiteit 

Vlaanderen. Een gedetailleerd financieel verslag van het boekjaar 2018 en 

voorstel budget 2019 werd per mail gestuurd naar alle leden. 

De waarborgen van de clubs en de scheidsrechters zijn verstuurd en worden 

aangepast. Het kasnazicht van onze vzw vond plaats op 19 maart 2019 om 19u30 

in ons lokaal te Aalst. 

 

5. Verplaatsingsonkosten leden RvB (Vlaanderen en Koepel) voor 

nationale organisaties. 

De voorzitter bespreekt en legt de verplaatsingsonkosten voor aan de leden 

wanneer ze -in opdracht- onze Entiteit vertegenwoordigen. Een overzicht 

hiervan zal gestuurd worden naar de leden. 

  6. Varia. 

- De Documentatiefolder 2019 is klaar; de nodige exemplaren zullen 

verdeeld worden op de Algemene Vergadering van 6 april 2019. 

- De "15 barré" wordt enkel toegepast in de Beker van België en niet in de 

tornooien of andere nationale organisaties. 

- Alle bekers voor de Kampioenen 2019 en de bekers Jeugdtornooien zijn 

besteld en worden eerstdaags afgehaald. 

- Voor de Cup Day bij de prépupillen zijn er 2 kanditaturen 

binnengekomen. De loting voor deze organisatie zal gebeuren op de 

Algemene Vergadering van 6 april 2019. 



- De scheidsrechtervergadering zal doorgaan op dinsdag 16 april 2019 in 

ons lokaal “Volkshuis” houtmarkt 1, 9300 te Aalst om 19u15.  

 

 

Volgende Raad van Bestuur op dinsdag 7 mei 2019 om 19u30. 
 

De secretaris De Voorzitter 

Johnny Dellaert Marcel De Tant 

 
 


