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Verslag van de vergadering van het 

Bestuursorgaan (RvB) van 28 juli 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 17/06/2020. 

Dit verslag wordt goedgekeurd door het Bestuursorgaan. 

 

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

- De vergadering van de NK-FNJP is verplaatst en gaat door op 6 augustus 2020. 

 

3. Aanbesteding Beker van Vlaanderen Gewestelijke&Kadetten op 

8/8/2020 + toewijzing plaats BvVl Liga&Pupillen op 15/8/2020. 
Als gevolg van de opgelegde overheidsmaatregelen en de maatregelen opgelegd 

door de lokale autoriteiten werden deze bekercompetities stopgezet voor 2020. 

 

4. Evaluatie verloop vrije competitie Kaatsentiteit Vlaanderen. 

 

Nadat het Bestuursorgaan eerst had beslist om de competities verder te zetten, 

rekening houdend met de aangepaste overheidsmaatregelen, werd ondertussen op 

29 juli 2020 beslist om alle kaatscompetities in Vlaanderen stop te zetten. De 

maatregelen van de lokale autoriteiten (steden en gemeenten) lieten niet meer toe 

om te organiseren. 

 

 

 

 

Secretaris Johnny 

Dellaert 

Kammenkouterstraat 3 

9310 Meldert 

Tel.: 0477/55.24.55 

E-Mail: Johnny.Dellaert@skynet.be 
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5. Verschuiving van de Algemene Vergadering van 1/8/2020. 
Wegens het nieuwe protocol van de veiligheidsraad heeft het Bestuursorgaan 

(RvB) van de Kaatsentiteit Vlaanderen beslist om de Algemene Vergadering van 

nu zaterdag 1 augustus 2020 NIET te laten doorgaan en te verschuiven naar 

zaterdag 5 september 2020 om 10u. Een uitnodiging voor 5 september zal nog 

volgen. 

 

6. Kastoestand: bankverrichtingen + definitieve versie jaarrekeningen 

2019 en budget 2020.  

De schatbewaarder geeft toelichting omtrent de kastoestand van onze Entiteit 

Vlaanderen. Een gedetailleerd financieel verslag van het boekjaar 2019 en 

voorstel budget 2020 werd per mail gestuurd naar alle leden. Het voorgesteld 

budget 2020 werd goedgekeurd door het Bestuursorgaan. 

Het kasnazicht vond plaats op 10 maart 2020 om 19u30 in ons lokaal te Aalst. 

De voorzitter vraagt nog een bijkomende verduidelijking over de samenstelling 

van de rekening "Lidgelden-Bijdragen". Het is de bedoeling dat na deze 

verduidelijking de jaarrekening 2019 definitief kan afgewerkt worden en 

voorgelegd worden op de AV van 5 september 2020 ter goedkeuring. 

 

7.Varia. 

 

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

op zaterdag 5 september 2020 om 10u in ons lokaal Volkshuis, Houtmarkt 1, te 

Aalst. 

-Jeugdorganisaties 

De Cup Day te Bever op 21 juli 2020 is in goede orde verlopen. 

De finale Beker van Vlaanderen voor Miniemen op 25 juli 2020 te Baasrode is 

ook in goede orde verlopen ondanks de maatregelen van de veiligheidsraad,  

Het bestuursorgaan bedankt de beide organiserende clubs voor hun inzet. 

- De wedstrijd bij de prepupillen van 25/7/2020 Grimminge – Bever uitslag 5 – 6 

wordt 11 – 0 volgens art. 13.8 aangezien Bever met een onregelmatige ploeg heeft 

gespeeld (3 pupillen opgesteld). 

- Het boek "Mahau" 2019 is verschenen.  Bestellen kan via de Waalse Vleugel 

(JM Dupont). 

- Nagekomen bericht : de secretaris van Galmaarden Karel Verheyden meldt zijn 

nieuw e-mailadres : verheyden56@gmail.com 

 

 

Volgende vergadering Bestuursorgaan  moet nog vastgelegd worden. 
 

De secretaris De Voorzitter 

Johnny Dellaert Marcel De Tant 

 
 


