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Verslag van de vergadering Raad van Bestuur van 

15 januari 2019. 

Aanwezig: de heren Dellaert J., De Tant M., Dufour Th., Krikilion JM., 

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

Verontschuldigd: dhr. De Cooman J., Boulonne E. 

Agendapunten: 
 

1.Goedkeuring verslag van de RvB van 18/12/2018. 

Dit verslag wordt goedgekeurd door de RvB na aanpassing van punt 6: 

De finale Beker van Vlaanderen voor Gewestelijke en Kadetten zal 

doorgaan op zaterdag 20 juli 2019 en dus niet op 3 augustus 2019.  

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

Nieuwe functies vanaf 1 januari 2019 bij de NK-FNJP. 

Voorzitter: Eric van Nuffelen - Ondervoorzitter: Henk Verhofstadt 

Algemeen Secretaris : Jean-Marie Krikilion - Sportief Secretaris : Thierry 

Dufour - Schatbewaarder : Fabrice Cassart 

3. Solidariteitsfonds jeugdploegen. 

De bijdragen in 2018 blijven behouden voor het seizoen 2019. 

Nationale 1 en 2: 1200€ - Liga: 550€ - Gewestelijke: 125€ 

Per club wordt één bijdrage gestort, waarbij telkens het tarief van de hoogst 

spelende ploeg wordt toegepast (bij meerdere ploegen in dezelfde club). Het 

fonds zal terug gevormd worden door de hoger vermelde bijdragen, waarbij 

de clubs per jeugdploeg 100€ in mindering mogen brengen van hun 

bijdrage. Op het einde van het seizoen zal een nog te bepalen bedrag 

uitgekeerd worden per volwaardige ploeg, die de clubs in lijn brengen 
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en waarmee de competitie beëindigd wordt. De voorwaarden waaraan moet 

voldaan worden blijven hetzelfde als in 2018. 

4. Beker van Vlaanderen Gewestelijke en Kadetten. 

Schiftingen heen- en terug worden gespeeld op 

- Woensdag 1 mei 2019  

- Zondag 26 mei 2019 

- Zondag 7 juli 2019  

1. Terjoden – Ninove – Kastel 2 

2. Kastel 3 – Hamme Arena Boys – Wieze  

Finale op 20 juli 2019 te  ...??  vanaf 14u30. 

Winnaar 1 – 2de groep 2 

Winnaar 2 – 2de groep 1 

Finale 

Beker van Vlaanderen Jeugd. 

Kadetten. 

Geen schiftingen 

Finale op 20 juli 2019 vanaf 9u30 

1. Idegem – Baasrode  

2. Ninove – Kastel  

Finale 

5. Programma tornooi te Aalst en Wieze, voorstel Liga en Gewestelijke 

tijdens tornooiweek te Aalst. 

Aalst. 

Maandag 8 juli 2019 om 15u. 

Baasrode – Grimminge – Sirault 

Dinsdag 9 juli 2019 om 15u. 

Thieulain – Maubeuge – Mont Gauthier 

Woensdag 10 juli 2019 om 15u. 

Kerksken – Ogy – Wieze 

Zaterdag 13 juli 2019 om 15u. 

Finale met de 3 dagwinnaars en de beste verliezer. 

Een voorstel om op donderdag 11 juli 2018 een finaledag te organiseren 

voor de Liga- en de Gewestelijke reeksen werd voorgelegd aan de 

organisatoren van het tornooi te Aalst. Het zou gaan over een bekerfinale 

tussen de 2 best geklasseerde ploegen in de Ligareeks en een finale tussen 

de eerstgeklasseerde ploeg van Gewestelijke 2 en 3 telkens na de 

heenronde. Wordt vervolgd... 

 



Wieze. 

Maandag 5 augustus 2019 om 15u. 

Kerksken – Mont Gauthier – Maubeuge 

Dinsdag 6 augustus 2019 om 15u. 

Galmaarden – Herdersem – Grimminge 

Woensdag 7 augustus 2019 om 15u. 

Thieulain – Sirault – Ogy 

Donderdag 8 augustus 2019 om 15u. 

Wieze – Hamme Zogge – Kastel 

Zaterdag 10 augustus 2019 om 15u. 

1. Winnaar 5/8 – Winnaar 6/8 

2. Winnaar 7/8 – Winnaar 8/8 

Finale  

1 – 2  

 

6. Handschoencontroles 2019 en gebruik ballen in Vlaanderen. 

Voor Nationale 1 en 2:  

  - enkel handschoenen type 2018 (na hercontrole) en type 2019 (nieuwe en 

overgenomen type 2019) zijn toegestaan. 

- handschoenen 2018 dienen opnieuw gecontroleerd te worden voor een nieuw 

 certificaat en dit voor spelers die deze verder willen gebruiken in 2019. Deze 

hercontrole hiervoor is gratis 

- controle nieuwe handschoen 2019 en overname handschoen 2019: 5 € per 

handschoen 

- de controles zullen gebeuren op verschillende locaties in beide Vleugels. 

- Vanaf 15 mei 2019 zijn er individuele controles: 10 € per handschoen. 

 

Ligareeks: 

- voor Beker v België én Kamp. van België Liga: alléén handschoenen 2018 en 

2019 zijn geldig. 

Voor de handschoenen 2018 blijft het certificaat van 2018 geldig in 2019 (dus 

geen hercontrole). 

- voor competitie in Vlaanderen: handschoenen type 2015 en later zijn geldig. 

- controle nieuwe handschoen en overgenomen handschoenen: 5 € per handschoen 

- vanaf 15 mei 2019 zijn er individuele controles: 10 € per handschoen. 

 

Bevordering en Gewestelijke: 

 - voor competities in Vlaanderen: handschoenen 2015 en later zijn geldig. 

- controle nieuwe handschoen en overgenomen handschoenen: 5 € per handschoen 

- vanaf 15 mei 2019 zijn er individuele controles: 10 € per handschoen. 

Eerstvolgende controle in Vlaanderen te Aalst (Volkshuis) Houtmarkt, 1, zowel 

voor Nationale, Liga, Bevordering, Gewestelijke en Jeugdreeksen: 

op dinsdag 29 januari 2019 van 19u-21u. Na iedere controle zal telkens de 

volgende datum vastgelegd en bekend gemaakt worden. 



Miniemen: 

Miniemen die in de jeugdcompetitie spelen hebben geen handschoenencertificaat 

nodig. Maar als miniemen aantreden bij de volwassenen (vast of occasioneel) dan 

hebben zij wél een handschoenencertificaat nodig. 

 

 

Ballen. 

In Vlaanderen zal er gespeeld worden met de witte ballen bij de volwassenen tot 

en met de Kadetten. De oefenluttes en de trainingen kunnen nog doorgaan met de 

roze ballen. De miniemen en de pupillen zullen met een gele bal spelen. 

De prépupillen gaan met de Spaanse bal spelen (leder). 

7. Kastoestand en voorbereiding resultaat 2018 en budgetraming 2019. 

De schatbewaarder geeft toelichting omtrent de kastoestand. De 

resultaatrekening 2018 en budgetraming seizoen 2019 van onze Entiteit 

Vlaanderen zal voorgelegd worden op de volgende RvB. 

Het kasnazicht van onze vzw zal plaatshebben op dinsdag 19/3/2019 om 

19u30. De afgevaardigden van de clubs Hamme Zogge, Buggenhout Opstal 

en Brussegem Herleving zullen tijdig uitgenodigd worden. 

9. Varia. 

- de nieuwe website van onze vleugel Vlaanderen zal binnenkort online 

geplaatst worden. Het tijdstip zal medegedeeld worden. 

- Hamme Zogge komt in het seizoen 2019 op met een ploeg Prépupillen, 

zodat er 3 ploegen in competitie zullen uitkomen. De aangepaste 

jeugdkalender is reeds naar de clubs gestuurd. 

- De Algemene Vergadering zal doorgaan op zaterdag 6 April 2019 om 10u. 

- De bestelbonnen voor het seizoen 2019 worden eerstdaags naar de clubs 

verstuurd door Henk Verhofstadt. 

- Indien er zich geen kandidaten melden voor de inrichting van de Beker 

van Vlaanderen Liga en/of Gewestelijke dan dienen de finalisten een bod te 

doen, zo niet wordt de inrichter geloot telkens onder de 4 finalisten 

om in te richten aan de minimumvoorwaarden. 

- Beker van België jeugd seizoen 2019. 

Voor de Beker van België wordt er op vaste data gespeeld. Alléén mits 

akkoord van beide club kan de wedstrijd op een vroegere datum gespeeld 

worden: 

Kadetten: 

Zondag 05/05/2019 

Zondag 26/05/2019 

Zaterdag 13/07/2019  

Finale op 17/08/2019  



1ste ronde: 

05/05/2019 Donstiennes – Idegem 

                   Baasrode – Warêt  

Ninove en Kastel vrij 

 

Miniemen: 

Zondag 09/06/2019 

Zondag 30/06/2019 

Finale op zaterdag 10/08/2019. 

1ste ronde: 

09/06/2019 Thieulain – Bever 

                   Galmaarden 1 – Oeudeghien 

                   Saint-Servais – Grimminge 1 

                   Montroeul – Baasrode 

                   Tourpes 2 – Kastel 

                   Isières – Galmaarden 2 

                   Leignon – Grimminge 2 

Pupillen: 

Zondag 26/05/2019 

Zondag 30/06/2019 

Zaterdag 13/07/2019 

Finale op zaterdag 03/08/2019 in Vlaanderen 

1ste ronde:                     

26/05/2019   Baasrode – Montroeul 

                     Terjoden – Kastel 

                     Acoz – Wieze 

                     Brussegem – Tourpes 2 

2de ronde (reeds geloot) 

30/06/2019   Galmaarden – Clermont 

                     Baasrode 2 – Grimminge  

Onderrichtingen BvB voor de jeugd: 

Elke verschuiving van een wedstrijd naar een vroegere datum dient gemeld te 

worden aan de Sportief secretaris Thierry Dufour (Koepel) en aan secretaris 

Johnny Dellaert (Vlaanderen). 

De uitslagen en de scheidsrechtersbladen moeten per mail gemeld worden de dag 

van de wedstrijd aan de sportief secretaris van de Koepel. 

Sportief Secretaris : Dufour Thierry, Zeuningenstraat 12, 1570 Tollembeek. 

0475.61.00.77 – thierry.dufour@telenet;.be  

mailto:thierry.dufour@telenet;.be


Voor Vlaanderen moeten de resultaten en wedstrijdbladen per mail aan de 

secretaris Johnny Dellaert worden gestuurd, die deze dan overmaakt aan de 

Sportief Secretaris van de Koepel. 

 

 

- Beker van België volwassenen seizoen 2019. 

Te spelen op: 

Zaterdag 20/04/2019 (voorronde Ligaploegen) 

Zaterdag 27/04/2019 (1ste ronde met ploegen N1 en N2) 

Zaterdag 15/06/2019 (2de ronde) 

Finaleweek: 16/07/2019 → 20/07/2019  

Voorronde  

  20/04/2019    Baasrode (L) – Wargnies  

  Grimminge, Herdersem en Idegem zijn vrij geloot voor de voorronde. 

 

Volgende Raad van Bestuur op 27 februari 2019 om 19u30. 
 

De secretaris De Voorzitter 

Johnny Dellaert Marcel De Tant 

 

 
 


