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Verslag van de vergadering van het 

Bestuursorgaan (RvB) van 17 juni 2020. 

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

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

Verontschuldigd: de heer Van Mol H. 

 

Agendapunten: 
 

1. Verslag van de RvB van 20/02/2020. 

Dit verslag wordt goedgekeurd door het Bestuursorgaan. 

 

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

- Annulering kampioenschap N1&N2 in 2020: na beraadslaging beslissen de leden 

om de beslissing van 7 mei 2020 te behouden. 

Als gevolg hiervan: annulering van alle wedstrijden onder bevoegdheid van de 

NK-FNJP: 

   - Competitie Nationale 1 & Nationale 2 

   - Beker van België 

   - Tornooien 

De reeksen N1 en N2 blijven identiek zoals in 2020 voor het seizoen 2021. 

- Aangezien er geen officiële competitie zal ingericht worden zal de NK-FNJP 

geen enkele aansluitingsbijdrage aan de beide vleugels (Kaatsentiteit Vlaanderen – 

FJPWB) factureren. 

- Bij de beide vleugels zijn er acties ondernomen voor een alternatieve competitie 

onder de ploegen welke akkoord zijn om nog aan oefenwedstrijden deel te nemen. 

Het R.I.O. dient te allen tijde gerespecteerd te worden, ook voor de vervanging 

van spelers. Een speler mag als vervanger optreden in een afdeling gelijk aan of 

hoger dan die van zijn inschrijving. Slechts 1 plaatsvervanger per ploeg is 

toegelaten en in het bezit zijn van een toelating door zijn maatschappij in 

tweevoud. 
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- Ballen: alle bestellingen zijn aan de vleugels geleverd. 

- Handschoencontroles: De individuele controles worden opgestart bij de 

controleurs thuis na afspraak (10€). Bij deze wordt er ook bevestigd dat de nu 

gebruikte versterkingen en het identificatiecertificaat van 2020 ook in 2021 zal 

worden gebruikt. 

 

3. Opstart Competities in Vlaanderen vanaf 1 juli 2020.  

NATIONALE 1 en 2 

Als gevolg van de afgelasting van de kampioenschappen (communicatie NK-

FNJP op 7/5/2020) in Nationale 1 en 2 groeide het idee in Vlaanderen om met de 

ploegen van Nationale 1 en 2 een "vrije competitie" te spelen -op vrijwillige basis- 

om de kaatsactiviteiten aan te houden in 2020.Dit komt ten goede aan de spelers 

maar ook aan de clubs die wat inkomsten kunnen halen uit de organisatie van deze 

wedstrijden. Deze competitie krijgt de titel mee van "TROFEE KAATSENTITEIT 

VLAANDEREN" met kalender en klassement. 

Daar waar het de bedoeling was om "eens" een gastspeler op te stellen om een 

forfait te vermijden voor een ploeg die op een bepaalde speeldag maar over 4 

spelers beschikte, kwamen algauw tal van vragen en suggesties om ploegen te 

vormen met vaste gastspelers en met spelers die al wilden optreden met hun 

nieuwe ploeg van 2021. Spelers van hogere reeks vroegen om te spelen met 

ploegen uit lagere reeks enz....  

Om ergens toch nog een duidelijk overzicht te behouden over de organisatie van 

deze competitie heeft het Bestuursorgaan unaniem de volgende beslissingen 

genomen rekening gehouden met het verslag van de koepel: 

- slechts 1 gastspeler is toegelaten per ploeg  

- deze gastspeler mag slechts opgesteld worden in een afdeling "gelijk aan" of 

"hoger" dan die van zijn inschrijving op het éénheidsformulier 2020 van zijn club  

- een gastspeler mag slechts aantreden met een andere ploeg als zijn eigen ploeg 

niet heeft ingeschreven voor deze competitie. 

- de gastspeler mag slechts met één en dezelfde ploeg deelnemen. 

- een gastspeler moet in het bezit zijn van een schriftelijk getekende toelating 

(F12) van zijn club en dit met het scheidsrechtersblad sturen naar de 

verantwoordelijke van de Kaatsentiteit Vlaanderen. 

VLAANDEREN - LIGA en GEWESTELIJKE 

Voor de Ligareeks en de Gewestelijke reeksen worden op analoge manier de vrije 

competitie "Trofee Kaatsentiteit Vlaanderen" ingericht. 

Beker van Vlaanderen 

Dit is de enige officiële competitie in Vlaanderen waar de officiële reglementen  

zullen van toepassing zijn. 

- de clubs moeten aantreden met de eigen spelers die op hun éénheidsformulier 

2020 staan (dus geen gastspelers) 

- er zijn de gebruikelijke aanbestedingen om de inrichter van de finales toe te 

wijzen. Bij gebrek aan biedingen zal er geloot worden onder de finalisten die dan 

verplicht inrichten aan de minimumvoorwaarden. De lastenboeken volgen 

eerstdaags hiervoor. 

- uitzonderlijk wordt er in 2020 geen prijzengeld voorzien voor de deelnemende 

finalisten. Wel een beker voor de winnaar. 



 

ALGEMEEN 

- De inrichtende club is verplicht om een scheidsrechtersblad (samen met de 

formulieren F12) te scannen of te sturen naar de verantwoordelijke Marcel De 

Tant. Ook de uitslag wordt "direct" na iedere wedstrijd doorgebeld (of SMS) naar 

deze persoon. 

- Er worden geen officiële scheidsrechters aangeduid voor al de wedstrijden. De 

clubs kunnen hun eigen scheidsrechter (aangesloten lid van de club) of een 

officiële scheidsrechter vragen om de wedstrijd te leiden. Desnoods kan een 

scheidsrechter gevraagd worden aan de verantwoordelijke Marcel De Tant. 

- Er worden geen boetes aangerekend voor forfaits. 

- Er wordt gespeeld met handschoenen met certificaat. 

 

4.Protocollen voor opstart competitie. 
Een apart protocol voor kaatsen is niet nodig, men kan wel de nodige info 

raadplegen op volgende links en steeds up to date blijven: 

- protocol voor infrastructuurbeheerders 

- https://www.sportafederatie.be/corona 

Toegelaten vanaf 8 juni 2020.  
* Training en competitie. 
* In georganiseerd verband is sporten toegelaten in een groep van maximum 20 

personen mits in acht name van de veiligheidsafstand en in aanwezigheid van een 

trainer of meerderjarige toezichter. 
* Sportzalen, sporthallen mogen heropend worden, mits naleving van het protocol. 
* Kantines en drankgelegenheden mogen open onder strikte voorwaarden: 

- elke klant moet aan zijn eigen tafel zitten en aan tafel bestellen. 
- maximaal 10 personen per tafel toegelaten. 
- er moet 1,5m zijn tussen de tafels. 
- de bediening moet een mondmasker dragen. 

- Horecazaken moeten uiterlijk om 1 uur 's nachts sluiten.  

- Details van de regels vind je terug op www.heropstarthoreca.be 

- In kleinere sportkantines waar maar 1 iemand bestelt, kan de regel voor 

eenmanszaken toegepast worden en kan bediend worden aan de bar, steeds 

met respect voor de afstand van 1,5 meter met en tussen de klanten 
* Kleedkamers en douches blijven echter gesloten. 
* Voor min 12-jarigen zijn de afstandsregels niet van toepassing, zij mogen 

opnieuw vrij sporten. 

* Dit alles mits opvolgen van de richtlijnen voor sporters. Hang deze voldoende 

zichtbaar uit in je sportaccommodatie. 
 

Toegelaten vanaf 1 juli 2020  
Mits strikte naleving van de geldende richtlijnen. 

- alles qua sportbeoefening met een Max van 50 personen in een activiteit. 
- opening van douches en kleedkamers. 
- zittend publiek tot een maximum van 200 personen (met bewaren van 

veiligheidsafstanden). 
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5.Kastoestand: bankverrichtingen, balansrekeningen 2019 en budget 2020. 

Een gedetailleerd financieel verslag van het boekjaar 2019 en voorstel budget 

2020 werd per mail verstuurd naar alle leden en in deze vergadering besproken 

ter voorbereiding van de goedkeuring op de Algemene Vergadering van 

1/08/2020. Het kasnazicht van onze vzw vond plaats op 10 maart 2020 om 

19u30 in ons lokaal te Aalst. 

 

6.Besparingen 2020. 
Om het hoofd te bieden aan de negatieve financiële gevolgen voor onze 

Kaatsentiteit wegens de Coronatoestanden zijn wij genoodzaakt om een 

financiële besparingsinspanning te leveren in 2020. Dit resulteerde in een 

halvering van de werkingkosten alsook in het aantrekken van een nieuwe 

boekhouder Fiscaal Consult uit Geraardsbergen. Ons Bestuursorgaan gaat 

unaniem akkoord met de offerte van 21 mei 2020 van Fiscaal Consult om met 

ingang van het boekjaar 2020 de boekhouding te voeren voor onze 

Kaatsentiteit Vlaanderen. De voorzitter zal eerstdaags dit akkoord aan Fiscaal 

Consult bevestigen met de vraag om de overname hiervan te regelen met het 

boekhoudkantoor I-LTD. 

 

7.Verkiezingen 21/11/2020 Bestuursorgaan Kaatsentiteit Vlaanderen – 

draaiboek en vermindering aantal leden. 

De verkiezingen betreffende ons Bestuursorgaan (de acht leden, de voorzitter 

en de ondervoorzitter) zullen plaatsvinden tijdens de Algemene Vergadering 

van zaterdag 21/11/2020 om 10u te 9300 Aalst, lokaal Volkshuis, 

Houtmarkt 1, en zullen verlopen volgens de statuten en het Intern Reglement 

(RIO) van de vzw Kaatsentiteit Vlaanderen. De uitnodigingen voor de 

Algemene Vergadering zullen tijdig verstuurd worden.  

Het bestuursorgaan heeft beslist om het aantal leden van het Bestuursorgaan te 

verminderen van 10 naar 8.  

 

8.Varia. 

 

- De uitgestelde Algemene Vergadering (en Statutaire vergadering) zal doorgaan 

op zaterdag 1augustus2020 om 10u in ons lokaal Volkshuis, Houtmarkt 1, te 

Aalst. 

- Het Bestuursorgaan heeft beslist om in 2020 geen aansluitingsbijdragen, geen 

taksen op ingang en geen solidariteitsbijdrage aan te rekenen aan de clubs en 

dit om de clubs financieel te steunen. 

- De ballen, de scheidsrechtersboeken en Sportapasjes zullen verdeeld worden 

door Johnny-Marcel-Henk volgens hun regio. De clubs worden hiervan 

verwittigd. De schatbewaarder zal eerstdaags de ballen, de verzekeringen, de 

scheidsrechtersboeken factureren aan de clubs. 

- Handschoenencontroles: vanaf heden zijn enkel individuele controles betalend 

(10€) op afspraak mogelijk, voor Vlaanderen: 

De Tant Marcel: Nationale, Liga, Gewestelijke en Jeugd. 

Dellaert Johnny: Liga, Gewestelijke en Jeugd. 



- Beker van Vlaanderen voor Miniemen zal doorgaan op zaterdag 25/7/2020. 

- Cup Day Prepupillen zal doorgaan te Bever, datum zal tijdig medegedeeld 

worden. 

 

 

Volgende vergadering Bestuursorgaan  op dinsdag 28/07/2020 om 19u30. 
 

De secretaris De Voorzitter 

Johnny Dellaert Marcel De Tant 

 
 


