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Verslag van de vergadering Raad van Bestuur van 

8 augustus 2019. 

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

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

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

Agendapunten: 

1.Goedkeuring verslag van de RvB van 12/06/2019. 

Dit verslag wordt goedgekeurd door de Raad van Bestuur na aanpassing van 

punt 3 van de Varia : "De RvB neemt nota van het ontslag van scheidsrechter Joos Ludwig. 

De schatbewaarder zal de waarborg terugstorten". 

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

Door de gewijzigde datum (19/8) van de RvB van de NK-FNJP wordt dit 

punt besproken in de volgende RvB op 10 september 2019. 

3. Evaluatie Bekerfinales in de Kaatsentiteit Vlaanderen 

- De finales van de Beker van Vlaanderen werden gespeeld te Herdersem op 

20/07/2019 en 28/07/2019 onder goede weersomstandigheden. Zowel 

s’morgens bij de jeugd als in de namiddag bij de volwassenen waren er 

prachtige en spannende wedstrijden te zien. Deze finaledagen blijven een 

hoogtepunt in onze Kaatsentiteit Vlaanderen. De RvB bedankt de 

organisatoren en de vrijwilligers voor hun uitstekende organisatie.  

- De finaledag voor de Beker van België op 31/07/2019 te Baasrode was één 

groot succes met een superspannende finale. Warm weer en een ruime 

opkomst. De RvB bedankt  de organisatoren en de vrijwilligers voor de 

prima organisatie. Op sportief vlak werd opnieuw vastgesteld dat sommige 

jonge spelers met té grote handschoenen spelen. Deze handschoenen bij de 

jeugd worden nog niet onderworpen aan de “handschoenencontroles”. Het is 

de taak van de coaches om hierin op te treden. Dit probleem  zal besproken 
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worden in de volgende RvB van de NK-FNJP om hier in de toekomst tegen 

op te treden.  

- De finaledag Beker van Vlaanderen (Sporta Cup) Miniemen ging dit jaar 

door te Grimminge (bij loting) op 6 juli 2019. De organiserende club had de 

pech dat op die dag de doortocht van een rit van de Ronde van Frankrijk 

plaatshad in de buurt. De publieke belangstelling was iets minder maar de 

sportieve prestaties leden hier niet onder. De RvB bedankt de organiserende 

club voor zijn inspanningen en voor het goede verloop van deze finaledag.  

4. Loting Super Cup Gewestelijke Vlaanderen 2019. 

De  Super Cup Gewestelijke Vlaanderen 2019 zal betwist worden tussen 

de Kampioenen van de reeksen Bevordering, Gewestelijke 1, 2 en 3. De 

deelname van deze kampioensploegen is verplicht. De loting geeft het 

volgende resultaat: 

- Weekend  24/8 – 25/8 (heen) om 15u 

A. Gewestelijke 3 – Gewestelijke 2 

B. Gewestelijke 1 – Bevordering  

- Weekend 31/8 – 01/09 (terug) om 14u30 

A. Gewestelijke 2 – Gewestelijke 3 

B. Bevordering – Gewestelijke 1 

Finales  

- Weekend 07/09 – 08/09  om 14u30 

 A – B (heen) 

- Weekend 14/09 – 15/09 om 14u30 

 B – A (terug) 

Mits akkoord van beide ploegen kunnen wedstrijden aangepast worden, 

doch op voorwaarde dat eventuele aanpassingen tijdig gemeld worden aan 

de secretaris de heer Johnny Dellaert. 

5. Boetes. 

Alle boetes zijn binnen de gestelde termijn betaald. 

6. Ballen en handschoencontroles. 

- De heer Henk Verhofstadt geeft toelichting i.v.m. de ballen. Alle ballen die hij in 

zijn bezit had van de eerste leveringen zijn uitgedeeld. Hij heeft nu een aantal 

nieuwe witte ballen binnengekregen. Deze ballen zouden van betere kwaliteit zijn. 

Hopelijk zijn we nu op de goede baan voor een betere bal. 

- Handschoenencontroles: individuele controles zijn nog steeds mogelijk. 

7. Kastoestand. 

De schatbewaarder de heer Thierry Dufour geeft een toelichting omtrent de 

kastoestand van onze Kaatsentiteit Vlaanderen. Onze schatbewaarder zal een 

herinnering sturen aan de nationale schatbewaarder voor de storting van de 



subsidie (500 €) voor de inrichter (Baasrode) van de BvB Pupillen, alsook 

voor de jaarlijkse terugstorting van 2000 € voor de balleninvestering. 

9. Varia. 

- De kampioenenschildjes voor de jeugd en volwassenen zijn onder de leden 

van de RvB verdeeld, die deze de komende weken zullen uitreiken. 

- Prestaties Vlaamse spelers op het EK in Portugal. De heer Verhofstadt 

Henk geeft toelichting over dit EK en sprak zeer positief over de Vlaamse 

spelers en hun prestaties. Een groep die goed met elkaar omging. De RvB 

feliciteert de Vlaamse spelers met hun prestaties.  

- De RvB neemt nota van het ontslag van scheidsrechter Johan De Ridder. 

De schatbewaarder zal de waarborg terugstorten. 

- De RvB neemt nota van de gele kaart en het scheidsrechtersverslag op de 

gele kaart, gegeven aan speler de heer Keppens Nico(Terjoden). De boete 

voor de gele kaart en het onsportief gedrag zal naar de betrokken speler 

opgestuurd worden door de secretaris van de RvB. 

- De heer scheidsrechter Jacobs Henri zal gehuldigd worden voor zijn 

jarenlange inzet als scheidsrechter in zijn eerstvolgende wedstrijd door een 

lid van de RvB. 

- Ter herinnering ... in de reeksen van de Kaatsentiteit Vlaanderen Liga, 

Bevordering, Gewestelijke 1 en 2 zijn er in 2019 geen dalers. De 

kampioenen stijgen naar een hogere reeks. 

- De eventuele wijzigingen van de leeftijdscategorieën bij de jeugd moeten 

eerst besproken en overeengekomen zijn door de beide vleugels vooraleer 

hierover een voorstel overgemaakt wordt aan de nationale Koepel. 

Onze Vleugel zal eerst hierover overleg plegen met de jeugdcoaches van 

onze clubs vooraleer een standpunt in te nemen.  

- Vanaf 31 augustus 2019 zullen alle wedstrijden beginnen om 14u30 (tenzij 

anders overeengekomen). 

- BELANGRIJK !!!!   

Voortaan verschijnen alle kaatsuitslagen, klassementen en kalenders op onze 

facebookpagina kaatsentiteitvlaanderen en op de website 

www.kaatsentiteitvlaanderen.be   

 

Volgende Raad van Bestuur op dinsdag 10 september 2019 om 19u30. 
 

De secretaris De Voorzitter 

Johnny Dellaert Marcel De Tant 
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