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Maatschappelijke zetel: Houtmarkt 1, 9300 Aalst 

  
 

 

Verslag van de vergadering Raad van Bestuur van 

7 mei 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.Organisatie tornooidag Liga en Gewestelijke te Aalst op donderdag 

11/07/2019. 

In aanwezigheid van de tornooi-organisator en onze lokaalhouder 

(Volkshuis) werd deze organisatie besproken en goedgekeurd. 

Op donderdag 11/07/2019 zal een bijkomende tornooidag gespeeld worden 

met 2 finales. Deze organisatie is overeengekomen tussen de RvB en de 

organisatoren van het tornooi samen met onze lokaalhouder van het 

Volkshuis. 

Programma: 

- 14u30 Finale tussen de 2 best geklasseerde ploegen in de Gewestelijke 

reeks na de heenronde. 

- 16u30 Finale tussen de 2 best geklasseerde ploegen in de Ligareeks na de 

heenronde. 

Er zal telkens gespeeld worden tot 10. De prijsuitreiking zal gebeuren in ons 

lokaal “Volkshuis” waar ook de kleedkamers zijn. De prijzen zullen 

vastgelegd worden volgens de geldende barema's en zijn ten laste van de 

tornooi-organisatie. De bekers zullen geschonken worden door de 

lokaalhouder, die ook de gebruikelijke restauratie voorziet zoals besproken. 

Twee scheidsrechters zullen de finales fluiten en zullen de totale vergoeding 

van 100€ delen. 
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2.Goedkeuring verslagen van de RvB van 03/04/2019 en 06/04/2019. 

Dit verslag wordt goedgekeurd door de Raad van Bestuur.  

 

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

- De maatschappij van Acoz kreeg de organisatie van de Finaledagen (van 

16/7 tot 20/7/2019) toegewezen voor de Beker van België. 

- Er zal aan de nationale coaches gevraagd worden om de selectie voor het 

EK Jeugd in Portugal en de data van de trainingen bekend te maken. 

- De RvB van de nationale Koepel heeft beslist om voor de competities van 

N1 en N2, de BvB en de nationale tornooien om na elke 4 spelen een 

nieuwe bal te gebruiken. Voor het begin van iedere wedstrijd moet de 

scheidsrechter 3 nieuwe ballen te zijner beschikking hebben. 

 

4. Ballen en handschoenencontroles. 

- Dhr. Henk Verhofstadt (verantwoordelijke levering ballen) geeft een 

overzicht van de voorraad ballen. 

Er komen verschillende klachten binnen van clubs en spelers i.v.m. de 

nieuwe witte ballen, die van slechte kwaliteit zijn. Er zijn vragen over het 

lastenboek, het contract met de fabrikant en wat met de ballen die besteld 

worden in de toekomst. 

De secretaris zal daarom een brief versturen in naam van de Kaatsentiteit 

Vlaanderen naar de secretaris van de koepel met de vraag om de 

handschoenfabrikant uit te nodigen voor een gesprek in de volgende RvB 

van de NK-FNJP om hierover meer verduidelijking te krijgen. 

- In bepaalde regio’s zouden ook de nieuwe ballen van de Jeugdreeksen niet 

gekend zijn en zouden ze nog spelen met de oude ballen van verleden jaar. 

Dit zal worden voorgelegd op de volgende RvB van de NK-FNJP door onze 

vertegenwoordigers van de Kaatsentiteit Vlaanderen. 

- De gezamenlijke handschoenencontroles verlopen in goede orde. Op 14 

mei is er een laatste gezamenlijke handschoenencontrole in ons lokaal 

“Volkshuis” te Aalst. Vanaf 15 mei beginnen de individuele controles (op 

afspraak). Instructies hierover volgen nog (zie ook Nieuwsbrief). 

 

5. Lastenboek organisaties in Vlaanderen. 

Voor de organisaties die plaatshebben in Vlaanderen zullen binnenkort de 

lastenboeken verstuurd worden naar de clubs. De toewijzing zou dan in 

juni kunnen plaatshebben. 

 

 

 



6. Solidariteitsbijdragen. 

Als gevolg van de verminderde bijdragen in het fonds zal de solidariteitsbijdrage 

voor het seizoen 2019 worden vastgelegd op 500€ per ingeschreven volwaardige 

jeugdploeg, die het seizoen beëindigt.  

 

7. Kastoestand. 

De schatbewaarder geeft een toelichting omtrent de kastoestand van onze 

Kaatsentiteit Vlaanderen. 

  8. Varia. 

- Door een foutieve melding van een uitslag wordt de volgende rechtzetting 

gedaan voor de Beker van Vlaanderen in Gewestelijke en dit op basis van 

de ondertekende wedstrijdverslagen. Deze uitslagen zijn de basis voor de 

opmaak van het totaalklassement. 

Te Terjoden: Kastel 2 – Ninove        7 – 4 

                      Terjoden – Ninove       7 – 3  

                      Terjoden – Kastel 2      0 – 7  

Te Kastel:      Hamme AB – Wieze    5 – 7  

                      Kastel 3 – Hamme AB  7 – 1  

                      Kastel 3 – Wieze           2 – 7  

- Het Kaatsverbond van amateurs en veteranen uit de streek 

Galmaarden/Geraardsbergen hebben in ruil voor de overname van oude 

ballen een storting gedaan van 150 € voor de sponsoring van onze Jeugdcel 

(trainingen en materiaal).  

- Dhr. Hans Van mol bevestigt dat de scouting van de jeugd volop bezig is. De 

selecties worden gemaakt en de geselecteerde spelers zullen worden uitgenodigd 

voor de trainingen, die terug zullen doorgaan op het kaatsterrein van Herdersem. 

Data trainingen: 

Miniemen; 27/5 – 11/6 – 24/6 – 8/7.  

Pupillen; 20/5 – 3/6 – 17/6 – 1/7 – 15/7– 5/8 – 19/8. 

Trainingen beginnen om 18u30. 

- De scheidsrechtervergadering die doorging op 16 april 2019 in ons lokaal 

“Volkshuis” te Aalst verliep in goede orde met een ruime opkomst. De  

jaarlijkse update werd zeer positief en goed onthaald door de aanwezigen. 

- Op donderdag 20 juni 2019 om 18u organiseert de Gemeente Opwijk een 

kaatswedstrijd tussen 2 ploegen uit Nationale 1, namelijk Kerksken en 

Baasrode. 

- De RvB vraagt aan de clubs dat voor iedere uitgestelde wedstrijd zo vlug 

mogelijk een nieuwe datum wordt vastgelegd ten einde de competitie 

correct te laten verlopen. 

 



 

Volgende Raad van Bestuur op dinsdag 12 juni 2019 om 19u30. 
 

De secretaris De Voorzitter 

Johnny Dellaert Marcel De Tant 

 
 


