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Verslag Algemene Vergadering van de Kaatsentiteit Vlaanderen vzw en 

kampioenenhulde - informatief gedeelte - van 25 oktober 2019 te Aalst, lokaal Volkshuis, 

Houtmarkt, 1. 

__________________________________________________________________________ 

 

Aanwezig:  

RvB: de heren Boulonne E., Dellaert J., De Tant M., Dufour T., Verhofstadt H., Van Eesbeek 

J., Krikilion J-M., Nelis G. Verontschuldigd: de heren De Cooman J., Van Mol H. 

Afgevaardigden van de clubs: alle clubs zijn vertegenwoordigd behalve Hamme A.B. 

 

AGENDAPUNTEN: 

1. Welkomstwoord van de Voorzitter 

De voorzitter van onze Kaatsentiteit Vlaanderen, de heer Marcel De Tant, verwelkomt de 

talrijke aanwezigen. Hij vraagt een minuut stilte ter nagedachtenis van alle overleden 

familieleden en vrienden binnen onze kaatswereld het afgelopen jaar.  

De voorzitter dankt de leden van de RvB voor hun inspanningen tijdens het afgelopen jaar op 

vlak van secretariaat, logistiek, boekhouding, jeugdwerking, handschoenencontroles, 

kalenderopmaak, uitslagenbeheer enz. Ook een hartig woord van dank aan alle 

clubbestuurders en vrijwilligers voor hun grote inzet om hun club op een doeltreffende manier 

te beheren en te leiden. 

De voorzitter drukt zijn tevredenheid uit over de resultaten van de Vlaamse clubs tijdens het 

afgelopen seizoen 2019 zowel bij de volwassenen als bij de jeugd.  

Tot slot overloopt de voorzitter het verdere programma van de avond en wenst alle 

aanwezigen nog een prettige avond toe. 

 

2. Nazicht van de mandaten 

De afgevaardigden van alle clubs zijn vertegenwoordigd behalve Hamme Arena Boys. 

 

3. Statutair gedeelte - UBO-register en updating leden en functiehouders RvB in 

Kruispuntbank van Ondernemingen. 

 

Zie afzonderlijk verslag. 
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4. De kaatsactiviteiten van het afgelopen seizoen 2019 

 

- De heer Dellaert Johnny, secretaris en medeverantwoordelijke van onze jeugdcel, overloopt 

de geboekte jeugdresultaten in Vlaanderen. Wegens de afwezigheid van de heer Van Mol 

Hans geeft hij ook een overzicht over de behaalde resultaten in de nationale organisaties met 

clubs en met selecties. Hij bedankt ook de heer Van Mol Hans - die zijn ontslag indiende als 

medewerker van de jeugdcel - voor zijn inzet en de resultaten met de selecties de afgelopen 

jaren. Voor het seizoen 2020 zal de jeugdwerking verdergaan en versterkt worden met de heer 

De Bruyn Peter als verantwoordelijke voor de selecties. Deze zal bijgestaan worden door de 

heer Johnny Dellaert en nog een derde begeleider om alles in goede banen te leiden.  

 

- De heer De Tant Marcel overloopt de resultaten van de clubs bij de volwassenen, zowel 

binnen onze Kaatsentiteit als op het nationaal niveau. De lijst van kampioenen, 

bekerwinnaars, finalisten en tornooiwinnaars was terug indrukwekkend voor het seizoen 

2019. Met een bestand van 16 clubs, 24 ploegen en 22 jeugdploegen zijn de resultaten buiten 

proportie. Samen met de entiteit Henegouwen zijn wij zelfs de toonaangevers van de 

Belgische kaatssport!  

 

5. Mededelingen voor het seizoen 2020 

- De secretaris geeft uitleg over de kalenderopmaak (na het binnensturen van de 

éénheidsformulieren). De reeksen en de competitievormen zullen vastgelegd worden in 

onze RvB van December 2019. 

 

-Er wordt aan de clubs gevraagd de documenten (eenheidsformulier, desiderata en 

ploegcorrespondenten) tijdig en tegen ten laatste 10/12/2019 te bezorgen aan de secretaris 

van onze Kaatsentiteit Vlaanderen. 

 

-Zeker niet vergeten om de éénheidsformulieren correct in te vullen en alle spelers aan te 

duiden in hun respectievelijke reeks. Belangrijk is ook om alle adreswijzigingen van leden en 

spelers van de club tijdig over te maken aan de secretaris. Deze gegevens zijn uiterst 

belangrijk in geval van een kwetsuur of ongeval. 

 

-De kalenderopmaak van onze Entiteit zal normaal klaar zijn tegen begin januari 2020, zodat 

de kalendervergadering kan doorgaan tegen half februari 2020.  

 

- Op onze volgende RvB van 19 november 2019 zal een voorstel gedaan worden om onze 

Ligareeks vanaf het seizoen 2020 “Liga N3” (Liga Nationale 3) te benoemen. In de Waalse 

Vleugel wordt deze benaming al toegepast. 

 

- De nacompetitie "Super Cup Gewestelijke Vlaanderen 2020" zal terug georganiseerd 

worden in september 2020 met verplichte deelname van alle kampioenenploegen van onze 

reeksen Bevordering, Gewestelijke 1, 2 en 3. Dit ter voorbereiding van de finale van de 

nationale kampioenschappen eind september 2020.  

 

- Onze Kaatsentiteit zal terug de bekerfinales van de Stad Aalst (naamwijziging hiervoor is 

nog mogelijk) voor de Ligareeks en de Gewestelijke reeks organiseren tijdens de tornooiweek 

in Aalst. 

 



- Het Kampioenschap van Vlaanderen One Wall is voorzien in februari 2020, er is aan de 

organisatoren gevraagd te antwoorden voor 31/10/20109 i.v.m. de juiste data, plaats en de 

reeksen.  

 

-Voor de organisatie van het Belgisch Kampioenschap One Wall zijn de uitnodigingen 

verstuurd naar de clubs (één in Vlaanderen en twee in Wallonië). Wie interesse heeft gelieve 

te antwoorden voor 15/11/2019. 

 

- De heer Henk Verhofstadt (verantwoordelijke Logistiek) heeft een woordje uitleg over de 

organisatie van het Europees Kampioenschap dat in 2020 doorgaat te Aat in België. 

 

- Op vraag van de clubs en tornooiorganisatoren zal een vergadering georganiseerd worden 

door de NK-FNJP i.v.m. de kalenderopmaak 2020 in Nationale. Dan zal de definitieve 

kalender vastgelegd worden. 

 

- De kaatsuitslagen zullen vanaf 2020 na de wedstrijden (ong. 19u) gemeld worden op onze 

facebookpagina Kaatsentiteit Vlaanderen. Iets later zullen dan de klassementen volgen op 

onze website www.kaatsentiteitvlaanderen.be.  

 

 - De President's Cup (Nat. 2) wordt in 2020 georganiseerd in Vlaanderen.  

 

5. Huldiging van onze kampioenen 

De trofeeën van alle kampioenenploegen en de prijzen in natura voor de jeugdspelers worden 

door de afgevaardigden van deze ploegen, onder luid applaus, in ontvangst genomen. 

 Proficiat aan alle kampioenen !!! 

 

 

 

6. Slotwoord 

Na een korte rondvraag sluit de voorzitter de vergadering af met een woord van dank voor het 

vlot en constructief verloop van deze Algemene Vergadering en hulde. Hij vraagt tevens aan 

de clubs om hun leden en hun spelers in te lichten over de besproken punten. 

Tot slot nodigt hij alle aanwezigen uit op een hapje en drankje, aangeboden door de 

Kaatsentiteit Vlaanderen en wenst hij hen nadien een behouden terugreis. 

 

 

Dellaert Johnny                                                        De Tant Marcel 

Secretaris                                                                  Voorzitter 
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