
KAATSENTITEIT VLAANDEREN v.z.w. 
Maatschappelijke zetel: Houtmarkt 1, 9300 Aalst 

  
 

 

Verslag van de vergadering Raad van Bestuur van 

19 november 2019. 

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

Th.,Verhofstadt H., Van Eesbeek J. 

Verontschuldigd: de heren De Cooman J., Van Mol H., Boulonne E. 

 
Agendapunten: 
 

1. Verslagen van de RvB van 15/10/2019 en Algemene Vergadering van 

25/10/2019. 

Deze verslagen werden goedgekeurd door de Raad van Bestuur. 

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

- Na de officiële melding van Aisemont (mail van 23/10/2019) dat ze niet 

meer willen aantreden in 2de nationale, heeft Ninove zich schriftelijk 

kandidaat gesteld om de reeks naar 14 ploegen aan te vullen. De beslissing 

om de reeks in Nat.2 al dan niet aan te vullen naar 14 ploegen is het 

probleem waarbij de Vlaamse Vleugel vraagt om de reeks aan te vullen naar 

14 ploegen dit in tegenstelling tot de Waalse Vleugel, die kiest om de reeks 

te verminderen naar 13 ploegen. De uiteindelijke beslissing moet hierover 

nog genomen worden. 

- Voor de organisatie van de Belgische kampioenschappen One Wall worden 

kandidaten gevraagd (2 in Wallonië en 1 in Vlaanderen). Tot op heden is er 

enkel interesse vanuit Huissignies om het kampioenschap te organiseren. 

Voor Vlaanderen zijn er momenteel nog geen kandidaten. 

- Ballen; voor de jeugd zal er bij de miniemen en de pupillen gespeeld 

worden met een nieuwe gele bal (zachtere versie). Bij de prepupillen zal er 

gespeeld worden met dezelfde bal van verleden jaar (Type Espagnol) maar 
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met witte kleur. Bij de volwassenen en kadetten wordt er gespeeld met de 

nieuwe witte bal. De verplichte balwissel na 4 spelen wordt afgeschaft. De 

beslissing voor de vervanging van de bal tijdens de wedstrijd ligt nu weer bij 

de scheidsrechter. Bij het begin van de wedstrijd en na de pauze wordt er 

begonnen met een nieuwe bal. 

- Voor de handschoenencontroles bevestigt de RvB nogmaals dat een 

geweigerde handschoen enkel nog kan goedgekeurd worden door dezelfde 

controleur die ze geweigerd had. 

 

3.Gebruik handschoenen 2020. 

Dit punt wordt verschoven naar onze volgende RvB. 

 

4 Nieuwe aansluitingen 2020. 

De nieuwe aansluitingen komen volop binnen. De aansluitingskaart van 

spelers die hun vrijheid niet hebben aangevraagd, wordt geweigerd.  

Opgelet! enkel de originele aansluitingskaarten 2020 (dus met watermerk 

2020) worden aanvaard. 

 

5. Evaluatie Algemene Vergadering en Kampioenenhulde 2019. 

De Algemene Vergadering en de kampioenhulde zijn in een goede orde 

verlopen. Er werd belangrijke informatie verstrekt en uitgewisseld voor het 

komende seizoen 2020. De RvB vraagt nogmaals dat iedere club al deze 

informatie overmaakt aan alle belanghebbenden van hun club (bestuursleden, 

spelers en coaches). 

Er werd een hapje en een drankje aangeboden in een goede sfeer. De nodige 

kaatsbabbel bracht iedereen in de nodige sfeer van de eindejaarsfeesten.  

 

 

 

6. Planning opmaak kalenders 2020. 

Na goedkeuring van de definitieve kalender in de Nationale reeksen (begin 

december), zal de kalender van de Liga, de Gewestelijke en de jeugd van onze 

Kaatsentiteit Vlaanderen opgemaakt worden op basis van de binnengekomen 

éénheidslijsten. Een kalenderontwerp zal dan gestuurd worden naar de clubs. De 

kalendervergadering wordt voorzien begin februari 2020 (datum zal vastgelegd 

worden in de volgende RvB van 18/12/2019).  

Deze planning zal enkel kunnen gevolgd worden als de clubs tijdig hun 

éénheidslijsten terugsturen naar het secretariaat en dit voor 10 december 2019. 

 

 



7. One Wall kampioenschap van Vlaanderen. 

Het Kampioenschap van Vlaanderen One Wall zal terug georganiseerd worden 

door HP Big Blue. Dit zal doorgaan op zondag 9 februari 2020 vanaf 11u30 te 

Hamme (Sporthal). De organisatoren zullen door onze secretaris aangeschreven 

worden om het programma bekend te maken. De Kaatsentiteit neemt terug de 

kosten (huur zaal, aankoop bekers en 2 scheidsrechters) voor haar rekening. 

 

8. Boetes. 

Behalve de boete van Hamme Arena Boys (code 020- afwezig op AV) zijn 

alle boetes betaald. 

 

9. Kastoestand: Bankverrichtingen. 

De schatbewaarder heeft een overzicht gestuurd van de kastoestand van onze 

Kaatsentiteit Vlaanderen naar alle leden via mail. 

      

10. Varia. 

- Het lidmaatschap bij het Vlaams Studie- en Documentatiecentrum voor 

vzw’s is in orde gebracht. 

- De vraag van Wieze om met 2 pupillenploegen op te komen in 2020, 

waarvan 1 buiten competitie ( een speler 1 jaar te oud) werd goedgekeurd. 

- De lijst van de gele kaarten is ook aangepast op onze website onder de link 

Verslagen - Tucht. 

- De eerste handschoenencontrole (voor Nationale en voor Vlaanderen) 

in onze Kaatsentiteit zal doorgaan op dinsdag 14 januari 2020 in ons 

lokaal “Volkshuis” Houtmarkt 1, te 9300 Aalst van 19u tot 21u. 

- Op 2 juni 2020 zal er op het kaatsterrein van Herdersem een kaatsinitiatie 

georganiseerd worden in samenwerking met de plaatselijke school. 

  

 

 

Volgende Raad van Bestuur op woensdag 18 december 2019 om 19u30 
 

De secretaris De Voorzitter 

Johnny Dellaert Marcel De Tant 

 
 


