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Verslag van de vergadering Raad van Bestuur van 

12 juni 2019. 

Aanwezig: de heren Dellaert J., De Tant M., Krikilion JM., Nelis G., Van 

Mol H., Verhofstadt H., Van Eesbeek J. 

Verontschuldigd: de heren  De Cooman J., Dufour Th., Boulonne E. 

Agendapunten: 

1.Inrichting Bekerfinales van Vlaanderen 2019 en Finale Beker van 

België voor Pupillen. 

Liga 

- Er waren 2 kandidaten (Galmaarden en Herdersem) voor de inrichting van de 

finale van de Liga (+Pupillen). De toewijzing voor het inrichten van de finale ging 

naar Herdersem met het hoogste bod. 

Gewestelijke 

- Er was 1 kandidaat (Herdersem) voor de inrichting van de finale van de 

Gewestelijke (+ Kadetten). De toewijzing voor het inrichten van deze finale ging 

naar Herdersem als enige bieder. 

Pupillen - Finaledag Beker van België op zaterdag 3 augustus 2019 

- Er waren 2 kandidaten voor de organisatie van de Finaledag Beker van België 

voor Pupillen namelijk Baasrode en Bever. De toewijzing voor deze inrichting 

ging naar Baasrode bij loting. Programma volgt nog. 

 

Programma Bekerfinales. 

Zaterdag 20 juli 2019. 

Beker Gewestelijke en Kadetten te Herdersem. 

Kadetten om 9u30. 

Idegem – Baasrode 

Ninove – Kastel  

Finale  
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Gewestelijke om 14u30. 

Kastel 2 – Hamme AB/Kastel 3 

Wieze – Ninove/Terjoden 

Finale 

 

Zondag 28 juli 2019. 

Beker Liga en Pupillen te Herdersem. 

Pupillen om 9u30. 

Baasrode 1 – Kastel 

Wieze/Grimminge – Galmaarden 

Finale 

 

Liga om 14u30. 

Idegem – Herdersem 

              Buggenhout O. – Galmaarden 

Finale 

 

2. Loting finaleplaats voor Sporta Cup - Beker van Vlaanderen 

Miniemen. 

Voor de toewijzing van de organisatie van de Sporta Cup (Beker van 

Vlaanderen) voor Miniemen werd geloot tussen de 4 finalisten ( Baasrode, 

Kastel, Grimminge1 en Grimminge 2). De toewijzing van deze inrichting 

ging naar Grimminge, bij loting. 

 

Zaterdag 6 juli 2019 om 9u30. 

Sporta Cup - Beker van Vlaanderen Miniemen te Grimminge. 

Baasrode – Kastel 

                 Grimminge 1 – Grimminge 2 

Finale 

 

3.Goedkeuring verslag van de RvB van 07/05/2019. 

Dit verslag wordt goedgekeurd door de Raad van Bestuur.  

 

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

- De trekking van de 2de ronde Beker van België gebeurde in aanwezigheid 

van de pers. 

- Forfaits van Jeugdploegen in de beker van België. Bij de barema’s der 

sancties worden voor de codes 86, 87 en 88 het woord “weigering” 

vervangen door “Forfait”. 

- De Algemene Vergadering van de NK-FNJP gaat door op 15/06/2019. 

- De voorzitter van de Entiteit Vlaanderen geeft uitleg over de reden van de 

brief (probleem met de ballen) gestuurd door de Entiteit Vlaanderen. De RvB 

van de NK-FNJP beslist een afspraak vast te leggen met de fabrikant van de 

ballen voor verduidelijking van de misgelopen situatie. 

 



- De RvB benadrukt dat bij wedstrijden van de NK-FNJP (nationale 

organisaties), het gebruik van de gele bal 2019 voor de jeugd vereist is. 

- Omdat er geen organisator is gevonden voor de nationale dag van 24/08 

van de Pupillen in de regio Hainaut Occidental zal deze plaatsvinden in 

Dinamo. 

- Wanneer een handschoen geweigerd wordt, kan deze enkel nog 

goedgekeurd worden door de controleur die ze eerder heeft geweigerd. 

 

5. Boetes. 

De lijst van de boetes is terug te vinden op onze website 

www.kaatsentiteitvlaanderen.be  onder de link "verslagen-Tucht". 

 

6. Ballen en handschoencontroles. 

Vanaf 15 mei 2019 zijn de handschoenencontroles individueel en betalend 

(10€) enkel na afspraak. Aan de clubbestuurders wordt gevraagd deze 

informatie door te geven aan hun spelers. 

De RvB beslist om nog een bijkomende bestelling te doen voor de witte 

ballen. 

 

7. Algemene Vergadering NK-FNJP. 

De Algemene Vergadering van de NK-FNJP gaat door op 15 juni 2019 te 

Buizingen. De leden van de Kaatsentiteit Vlaanderen zullen hierop aanwezig zijn. 

 

8. Kastoestand. 

De schatbewaarder heeft een toelichting omtrent de kastoestand van onze 

Kaatsentiteit Vlaanderen verstuurd naar de leden. De rekening van enkele 

clubs zijn nog niet betaald. Er zal een rappel hiervoor gestuurd worden. 

9. Varia. 

- Er zijn problemen met de communicatie van de uitslagen Beker van België 

jeugd op de nationale site. Dit punt zal voorgelegd worden op de volgende 

RvB van de NK-FNJP. 

- De RvB neemt nota van de brief vanwege de heer De Boer Eric met een 

voorstel voor betalende publicaties over organisatie van tornooien. De RvB 

beslist om niet in te gaan op dit (te duur) voorstel. 

- De RvB neemt nota van het ontslag van scheidsrechter Joos Ludwig. De 

secretaris zal de waarborg terugstorten. 

- Gebruik ballen 2019 bij de volwassenen. De algemene regel is dat de 

scheidsrechter om de 4 spelen de bal wisselt voor een nieuwe. Bij het 

verdwijnen van een bal, beslist de scheidsrechter met welke bal er verder 

gespeeld wordt, hetzij met de bal die teruggevonden wordt en waarmee nog 



geen 4 spelen werd gespeeld, hetzij met een nieuwe bal. Bij overhandiging 

van een nieuwe bal, wordt daar telkens 4 spelen mee gespeeld. 

- Er is een uitnodiging binnengekomen van een indoor kaatsevenement in de 

Entiteit Haine et Senne op 16/02/2019 voor de selectie jeugd, Hans zal 

bekijken of wij op deze uitnodiging kunnen ingaan. 

- De RvB betreurt de (te) late afzegging van de jeugdcoach Van Mol Hans 

die niet aanwezig kan zijn met de jeugdselectie Miniemen op de Grote Markt 

in Brussel. Er zal een vervanger gezocht worden. 

 

 

Volgende Raad van Bestuur op dinsdag 23 juli 2019 om 19u30. 
 

De secretaris De Voorzitter 

Johnny Dellaert Marcel De Tant 

 
 


