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Maatschappelijke zetel: Houtmarkt 1, 9300 Aalst 

  
 

 

Verslag van de vergadering Raad van Bestuur van 

10 september 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., Boulonne E., Dufour Th. 

Agendapunten: 

1. Goedkeuring verslag van de RvB van 8/08/2019. 

Dit verslag wordt goedgekeurd door de Raad van Bestuur. 

 

2. Uitnodiging speler Keppens Nico (Terjoden) op diens vraag om 

gehoord te worden i.v.m. zijn boete voor onsportief gedrag. 

De heer Verhofstadt Henk neemt het voorzitterschap op zich in deze zaak, 

aangezien de heer De Tant Marcel lid is van de betrokken club van de speler 

(Terjoden). Na de speler Nico Keppens gehoord te hebben vraagt de 

voorzitter aan de heren Keppens N. en De Tant M. om het lokaal te willen 

verlaten voor de deliberatie. Na deliberatie beslissen de leden van de RvB  

unaniem om de boete te behouden. Dit werd dan ook medegedeeld ter plaatse 

aan de betrokken speler Nico Keppens. 

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

- De trekking van de Play-Offs en Play-Down gebeurde in het bijzijn van de 

pers. Bij gelijke stand na het beëindigen van de Play Down telt de 

eindklassering van de reguliere competitie. De laatste van het klassement na 

de heen- en terugwedstrijden van de Play Down daalt naar 2de Nationale. 

- Voor de fabricatie van de "nieuwe" witte ballen werd overeengekomen om 

voor de samenstelling van de ballen, die gebruikt werden in de tornooien van 

2018, te kiezen. De fabrikant zal uitgenodigd worden om een exclusief 

contract te bespreken. 
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- De kalender 2020 zal door de sportief secretaris opgemaakt  worden in 

functie van de WB 2020 en de tornooien. 

- De Kaatsentiteit Vlaanderen heeft unaniem beslist om, na stopzetting van 

de kaatsclub Aisemont in Nationale 2, in 2020 met 14 ploegen verder te 

spelen in Nationale 2 en dus niet in te gaan op de vraag van de NK-FNJP om 

het aantal ploegen in Nationale 2 te verminderen naar 13 ploegen. De RvB 

zal vragen aan de nationaal Sportief Secretaris de heer Dufour Thierry om 

spoedig de betrokken Ligaploegen aan te schrijven om te vragen of zij 

kandidaat zijn om eventueel vrijwillig te stijgen, ten einde duidelijkheid te 

hebben over het aantal dalers in Nationale 2. 

Bovendien stelt de RvB voor, om geen wijzigingen in het aantal ploegen van 

Nationale 1 en 2 nog door te voeren tot er een plan van herstructurering van 

deze reeksen wordt gepland in overleg en met akkoord van de betrokken 

clubs in Nationale 1 en 2. 

 

     4.Evaluatie Finale League Cup 2019 te Herdersem. 

- De finale van de League Cup te Herdersem op 24/8/2019 was een sportieve 

voltreffer, prachtig kaatsweer, veel volk en veel ambiance. Een buur diende 

klacht in voor het lawaai tijdens de wedstrijden. In de toekomst wordt daar 

rekening mee gehouden. 

 

     5. Ballen en Handschoencontroles. 

- Voor het seizoen 2020 zal dus de "nieuwe" witte bal gebruikt worden 

waarmee in 2018 in de tornooien gespeeld werd.   

- Voor de gele ballen bij de jeugd zal er naar een nieuwe samenstelling 

worden overgegaan teneinde deze zachter te maken.  

- Handschoenencontroles: individuele controles zijn nog steeds mogelijk. 

      

     6. Evaluatie uitreiking schildjes Kampioen van Vlaanderen. 

- Alle kampioenenschildjes van Vlaanderen zijn reeds uitgereikt door één of 

meerdere leden van onze Raad van Bestuur.  

- Aan de clubs wordt gevraagd dat hun spelers deze schildjes dragen (op trui 

of broek) tijdens de wedstrijden voor de finales van het Kampioenschap van 

België. 

 

- Ook voor de finales van het Kampioenschap van België die in Vlaanderen 

beslist worden zullen de schildjes door één of meerdere van onze leden 

uitgereikt worden. 

 

 



7. Uitreiking Supercup 2019 Gewestelijke op zondag 15 september 2019. 

- De Super Cup 2019 Gewestelijke zal beslist worden op 15/9/2019 tussen 

Buggenhout-Opstal en Kastel 2. De Beker zal uitgereikt worden door onze 

voorzitter in tegenwoordigheid van één of meerdere leden van onze RvB. 

      

     8. Boetes. 

Alle boetes zijn binnen de gestelde termijn betaald. De boete van speler Nico 

Keppens dient de komende week betaald te worden. 

 

     8. Kastoestand. 

De schatbewaarder de heer Thierry Dufour heeft een overzicht van de 

kastoestand van onze Kaatsentiteit Vlaanderen naar alle leden gestuurd via 

mail. 

.  

     9. Varia. 

- Vrijheidsaanvragen 2019 (digitaal). 

Vanaf dit jaar zal de vrijheidsaanvraag digitaal kunnen gebeuren. Deze 

vrijheidsaanvraag 2019 kan, na ondertekening, gescand en digitaal 

doorgestuurd worden naar Sporta en de secretaris van de Kaatsentiteit 

Vlaanderen (in cc). De speler en de secretaris van de club waar de speler 

aangesloten is zal dan een melding krijgen van Sporta ter bevestiging van de 

aanvraag. 

De spelers kunnen hun aanvragen ook nog steeds "aangetekend" versturen 

naar Sporta en hun club, zoals vroeger het geval was. 

Onze secretaris de heer Johnny Dellaert zal nog een schrijven sturen (met de 

instructies) naar alle clubs. 

- De schildjes Kampioen Van Vlaanderen die bijbesteld waren zijn geleverd, 

deze kunnen afgehaald worden bij onze voorzitter. 

- Voor het seizoen 2020 wijzigt Sporta het tarief van aansluiting. Alle 

tarieven stijgen met 1€ per lid/jaar. 

- De heer Van Mol Hans neemt ontslag als verantwoordelijke van de jeugd 

(selecties). De RvB bedankt Hans voor zijn inzet en zijn resultaten met de 

jeugd. Er zijn gesprekken gaande om een vervanger aan te stellen. 

- De RvB gaat akkoord om een bijkomende trui te betalen voor de 3 Vlaamse 

scheidsrechters, die fluiten in Nationale reeksen. 

- De Algemene Vergadering en de Kampioenhulde van onze vzw 

Kaatsentiteit Vlaanderen zal doorgaan op vrijdag 25 oktober 2019 om 19u in 

ons lokaal “Volkshuis” Houtmarkt 1 te Aalst. Tijdens deze Algemene 

Vergadering zullen ook de kampioenen gehuldigd worden. Wij voorzien 

aansluitend hierop een hapje en een drankje met een gezellige kaatsbabbel. 

De uitnodigingen zullen tijdig verstuurd worden. 



  

 

Volgende Raad van Bestuur op woensdag 2 Oktober 2019 om 19u30. 
 

De secretaris De Voorzitter 

Johnny Dellaert Marcel De Tant 

 
 


