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Verslag van de vergadering van het 

Bestuursorgaan (RvB) van 20 februari 2020. 

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

Verhofstadt H., Van Eesbeek J., Boulonne E. 

Verontschuldigd: de heren De Cooman J., Van Mol H., Dufour Th. 

 
Agendapunten: 
 

1. Verslag van de RvB van 23/01/2020. 

Dit verslag wordt goedgekeurd door het Bestuursorgaan. 

 

2. Debriefing RvB (Koepel) NK-FNJP – Stand van zaken. 

- Dalers en stijgers in Nationale 1 en 2  in 2020: 

Nationale 1: de 4 laagst geklasseerde ploegen na de heen- en terugronde spelen de 

Play-Down als volgt : 

5/09 :Heen:  R1. 12de tegen 9de  -  R2. 11de tegen10de 

6/09: Terug :R1.  9de  tegen 12de  - R2.  10de  tegen 11de 

12/09 en 13/09 Verliezer R1 – Verliezer R2 

De laagst geklasseerde ploeg uit de heen- en terugronde van de reguliere 

competitie speelt eerst thuis op 12/09. De verliezer van deze 2 confrontaties daalt 

naar Nationale 2.  

Het aantal gewonnen spellen telt bij de Play-Down. 

  

Nationale 2: Voor het seizoen 2021 wordt beslist dat Nationale 2 uit 12 ploegen 

zal bestaan met Play-Off en Play-Down. 

De Kampioen 2020 stijgt naar 1ste Nationale. De laatste 3 van het klassement na de 

heen- en terugronde dalen naar Liga N3. Er zijn 2 stijgers uit de Ligareeksen naar 

Nationale 2 : de  Kampioen van de Ligareeks Vlaanderen en de algemene 

kampioen van de Ligareeksen van de Waalse Vleugel. 

Secretaris Johnny 

Dellaert 

Kammenkouterstraat 3 

9310 Meldert 

Tel.: 0477/55.24.55 

E-Mail: Johnny.Dellaert@skynet.be 

 

mailto:johnny.dellaert@skynet.be
http://www.kaatsentiteitvlaanderen.be/
mailto:Johnny.Dellaert@skynet.be


- De levering van de ballen wordt voorzien voor 20 maart 2020.  

- Voor de Beker van België zijn de leeftijdscategorieën van de NK-FNJP van 

kracht voor de Jeugdreeksen (ook voor de Kadetten). Vanaf heden zullen bij 

forfait voor de Beker van België de boetes worden aangerekend. 

- Gewijzigde onderrichtingen in verband met de Beker van België voor de jeugd: 

met 2 ploegen wordt er naar 10 gewonnen spellen gespeeld, met 3 ploegen en 

meer wordt er naar 6 gewonnen spellen gespeeld. 

-In Nationale worden er geen scheidsrechters aangesteld voor de 

oefenwedstrijden van maart 2020. Een maatschappij die toch een scheidsrechter 

wenst dient dit te melden aan Marcel De Tant. 

- Een voorstel om, in samenspraak met de koepel, de volledige organisatie van het 

Kampioenschap van België One Wall te organiseren door de verantwoordelijken 

van de beide Vleugels, werd aanvaard. Er is afgesproken dat er in juni een schema 

door de verantwoordelijke van de FJPWB van dit kampioenschap wordt 

voorgesteld aan het Bestuursorgaan van de Koepel. 

 

3. Goedkeuring kalenders en competitievorm. 

- De kalenders van de Ligareeks, de Gewestelijke reeksen en de 

Jeugdreeksen worden goedgekeurd door het Bestuursorgaan. 

- Voor de Beker van Vlaanderen spelen de Kadetten met 3 ploegen. De 

wedstrijden worden gespeeld tot 6 i.p.v. tot 7 zoals overeengekomen met de 

clubs op de kalendervergadering van 15 februari 2020. 

- De pupillen spelen in de competitie 13 spelletjes per wedstrijd (zoals in 

2019) volgens het traditioneel spel. De spelletjes tellen voor het klassement. 

Kastel speelt buiten competitie, zij worden opgenomen in de uitslagen maar 

niet in het klassement. 

- De Prépupillen spelen in de competitie 11 spelletjes per wedstrijd volgens 

het traditioneel spel. De spelletjes tellen voor het klassement. Voor de 

tornooien en de Cup Day zal er gespeeld worden naar 6 spelletjes. De ploeg 

met de meeste spelletjes wint het tornooi of de Cup Day. 

 

4. Oefenwedstrijden in Liga&Gewestelijke. 

Voor alle oefenwedstrijden in de Liga- en de Gewestelijke reeksen zal er geen 

scheidsrechter voorzien worden, de clubs moeten wel hun uitslag doorbellen (of 

SMS) en de scheidsrechterbladen opsturen (scannen) naar Marcel De Tant. 

 

5. Toewijzing Cup Day Prépupillen 2020 + Beker van België Kadetten. 

De Cup Day Prépupillen 2020 is toegewezen aan Bever na aanvaarding van het 

lastenboek, zoals overeengekomen met de betrokken clubs op de 

kalendervergadering van 15 februari 2020. 

De finale voor de Beker van België kadetten gaat dit jaar door in Vlaanderen, het 

lastenboek voor kandidaatstelling zal in de loop van maart 2020 gestuurd worden 

naar de clubs.  



 

6. Aanpassing getalsterkte seizoen 2020. 

De getalsterkte voor seizoen 2020 is gewijzigd als volgt: 

- Baasrode zal aantreden met 2 pupillenploegen. 

- Brussegem schrapt hun pupillenploeg uit de competitie, maar zal wel 

oefenluttes spelen met hun beschikbare spelers. 

 

7. Organisatie finales Beker stad Aalst Liga en Gewestelijke  

Op vrijdagnamiddag 10 juli 2020 zullen er 2 finales doorgaan voor ploegen van 

de Ligareeks enerzijds en voor ploegen van de Gewestelijke reeksen anderzijds 

en dit op de “Houtmarkt” (tornooiweek te Aalst). 

Ligareeks : de 2 best geklasseerde ploegen in de Ligareeks na de heenronde 

spelen de finale van de beker van de Stad Aalst. 

Gewestelijke reeks : de 2 best geklasseerde ploegen in de Gewestelijke reeks na 

de heenronde spelen de finale van de beker van de Stad Aalst. 

Dit is een organisatie onder de bevoegdheid van de Kaatsentiteit Vlaanderen. 

De verdere organisatiemodaliteiten zullen tijdig medegedeeld worden. 

    8. Aanpassingen Intern Reglement (RIO) voor organisaties onder de  

bevoegdheid van de Kaatsentiteit Vlaanderen vzw. 

De volgende wijzigingen in het Intern Reglement (RIO) van onze Kaatsentiteit 

Vlaanderen werden goedgekeurd door het Bestuursorgaan (RvB): 

1) Te schrappen teksten : 

- art.14.9 Vervangingen …”Algemeen principe” 

Eerste alinea: laatste zin “Hetzelfde geldt voor de inrichtingen waarvan sprake in 

het laatste lid van dit artikel"...wordt geschrapt 

Laatste alinea art.14.9: “Er zal geen enkele plaatsvervanger mogen opgesteld 

worden in bepaalde inrichtingen, waarvan de lijst jaarlijks zal vastgelegd worden 

door de RVB”.....wordt geschrapt. 

2) Toevoeging tekst : 

- art.14.9: 

Voor de kaatsinrichtingen onder de bevoegdheid van de vzw Kaatsentiteit 

Vlaanderen en die niet opgenomen zijn in het “Algemeen principe” van art.14.9 

is de vzw Kaatsentiteit Vlaanderen bevoegd om de vervangingsmodaliteiten te 

bepalen die zullen gelden voor deze inrichtingen. De vervangingsmodaliteiten 

zullen tijdig medegedeeld worden aan de betrokkenen in de verslagen van het 

Bestuursorgaan (RvB) die aan deze kaatsinrichting(en) voorafgaan. 

2) Vervanging tekst: 

 - art. 20.24  

De tekst "Voorbehouden" wordt vervangen door de volgende tekst: 

Voor de kaatsinrichtingen onder de bevoegdheid van de vzw Kaatsentiteit 

Vlaanderen kan haar Bestuursorgaan(RvB) een andere benaming toekennen dan 



deze vermeld in de artikelen 20.20 en 20.21 van Hfdst XX deel 2. Deze 

kaatsinrichtingen kunnen tevens georganiseerd worden in samenwerking met een 

club of een andere organisator (bv. tornooi-organisator). Voor deze 

kaatsinrichtingen zullen de inrichtingsmodaliteiten (vervangingen spelers, aantal 

spellen, aanvangsuur....) tijdig medegedeeld worden in de verslagen van de 

vergaderingen van het BO(RvB) die de inrichting(en)voorafgaan. De deelnemende 

clubs dienen zich aan deze inrichtingsmodaliteiten te houden. 

 

9.Kastoestand: Bankverrichtingen, financieel verslag 2019 en budget 2020. 

De schatbewaarder heeft een overzicht gestuurd van de kastoestand, het 

financieel verslag 2019 en budget 2020 naar alle leden via mail. Een 

gedetailleerd verslag van het boekjaar 2019 en voorstel budget 2020 zal worden 

aangepast en per mail verstuurd naar alle leden. 

Het kasnazicht van onze vzw zal plaatshebben op dinsdag 10 maart 2020 om 

19u00 in ons lokaal te Aalst. De afgevaardigden van de clubs Brussegem, 

Hamme Zogge en Buggenhout Opstal hebben hun uitnodiging gekregen. 

 

10.Varia: 

- Het Kampioenschap van Vlaanderen te Geraardsbergen op 09/02/2020 was een 

succes (veel spelers, veel volk, veel animatie). Dit zijn de winnaars: 

Singles: 

U11  1. Kyan Callebaut – 2. Wouter Van der Weeën 

U13  1. Jelle Desmarlieres – 2. Robbe Van Brempt 

U15  1. Jelle Desmarlieres – 2. Lorena De Spiegeleer 

U17  1. Brent Viaene – 2. Milan Van Cauwenberg 

U19  1. Brent Viaene – 2. Milan Van Cauwenberg  

Veteranen:  1. Wim De Bondt – 2. Nico Keppens 

Seniors: 1. Nicolas Nantel – 2. Mathias De Bondt 

Dubbels: 

U11:  1. Kyan Callebaut/Daan Vermoesen – 2. Wout Van de Weeën/Thys Van 

den Steen 

U13:  1. Jelle Demarlieres/Iluna Piens – 2. Robbe Van Brempt/Ferre Van 

Looveren 

U15:  1. Jelle Desmarlieres/Iluna Piens – 2. Lorena De Spiegeleer/Lars Coppens 

U17:  1. Milan Van Cauwenberg/Brent Viaene – 2. Jutta/Nala Onselaere 

U19:  1. Brent Viaene/Mathias De Bondt – 2. Milan Van Cauwenberg/Remco 

Vanhove 

Seniors: 1. Nicolas Nantel/Mathias Goossens – 2. Mathias De Bondt/Jason De 

Cooman 

Veteranen: 1. Wim De Bondt/Bart Onselaere – 2. Filip De Spiegeleer/Jurgen Van 

Daele 

Proficiat aan de Kampioenen !!!! 

Het Bestuursorgaan wenst HP Big Blue te bedanken voor de vlekkeloze 



organisatie van dit tornooi. 

 

- De inrichting van de President’s Cup met verplichte deelname van 4 ploegen 

wordt dit jaar in Vlaanderen georganiseerd en toegewezen aan de 

eerstgeklasseerde Vlaamse ploeg na de heenronde. Een subsidie van 500€ zal 

toegekend worden aan de organiserende club. 

 

- De documentatiefolder 2020 zit in een eindstadium en wordt eerstdaags 

overgemaakt aan de drukkerij. Op de Algemene Vergadering zullen de bestelde 

exemplaren dan uitgedeeld worden aan de clubs. 

 

-De beker voor onze Kampioenen en voor onze Jeugdtornooien worden besteld op 

basis van voorgestelde lijst. 

 

 

Volgende vergadering Bestuursorgaan  op donderdag 31 maart 2020 om 

19u30. 
 

De secretaris De Voorzitter 

Johnny Dellaert Marcel De Tant 

 
 


