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VERSLAG SCHRIFTELIJKE VERGADERING BESTUURSORGAAN VAN DE VZW
KAATSENTITEIT VLAANDEREN VAN WOENSDAG 25 NOVEMBER 2020
Ondernemingsnummer 0475.438.174 - RPR Gent, afd. Dendermonde
DEELNEMERS:
De heren Boulonne Eddy, Dellaert Johnny, De Tant Marcel, Krikilion Jean-Marie,
Nelis Guido, Verhofstadt Henk en Van Eesbeek Johny.
INFORMATIEF DEELGENOMEN: Mevrouw Troch Patricia (kandidaat-bestuurder)
en de heren Dufour Thierry (ontslagnemend) en Van Mol Hans (ontslagnemend).
AGENDAPUNTEN:
1. Goedkeuring verslagen BO 28/7/2020 en Algemene Vergadering (statutair en
informatief) 5/9/2020
Het Bestuursorgaan keurt unaniem deze verslagen goed.
2. Verkiezingen 2020 Bestuursorgaan (leden, voorzitter en ondervoorzitter)
Daar er acht kandidaten zijn voor de acht te begeven plaatsen als bestuurder, zullen er geen
verkiezingen plaatshebben, maar zal aan de leden(clubs) van de Algemene Vergadering
gevraagd worden om de goedkeuring te geven op de samenstelling van het nieuwe
Bestuursorgaan. De Algemene Vergadering zal fysiek bijeengeroepen worden als de
coronamaatregelen van de overheden dit toelaten. In afwachting zullen de huidige bestuurders
van het Bestuursorgaan alle activiteiten en de vergaderingen verder beheren. In afwachting
van de goedkeuring van het nieuwe Bestuursorgaan door de Algemene Vergadering zal de
kandidaat-bestuurder Mevrouw Troch Patricia telkens uitgenodigd worden om de
vergaderingen van het Bestuursorgaan bij te wonen.

3. Ontslagen binnen de Kaatsentiteit Vlaanderen vzw
Ons Bestuursorgaan noteert de volgende ontslagen met onmiddellijke ingang:
- De heer Dufour Thierry: ontslag als bestuurder en schatbewaarder van onze Kaatsentiteit en
alsook als vertegenwoordiger in de Nationale Koepel.
- De heer Van Mol Hans: ontslag als bestuurder.
- De Kaatsclub Idegem Geluksbal neemt ontslag in de Kaatsentiteit Vlaanderen vzw. Alle
spelers en bestuursleden worden vrijgegeven om elders aan te sluiten. Aan de schatbewaarder
wordt de opdracht gegeven om de waarborg (400 €) terug te storten indien er geen
openstaande schulden zijn tegenover onze Kaatsentiteit.

4. Vervanging taken/functies binnen de Kaatsentiteit Vlaanderen vzw
-Schatbewaarder: ter vervanging van de ontslagnemende schatbewaarder T. Dufour wordt de
taak van schatbewaarder overgenomen door onze secretaris J. Dellaert (administratieve taken)
met dezelfde algemene volmacht als zijn voorganger. M. De Tant zal de contacten verzorgen
met de boekhouder. De functie van J. Dellaert in het Bestuursorgaan wordt dus voortaan
secretaris-schatbewaarder.
-Vertegenwoordiger als bestuurder in de Nationale Koepel: ter vervanging van de
ontslagnemende T. Dufour als Vlaamse vertegenwoordiger in de Nationale Koepel wordt
J. Dellaert aangesteld als vertegenwoordiger en bestuurder van de Nationale Koepel tesamen
met de huidige vertegenwoordigers en bestuurders JM Krikilion, H.Verhofstadt en M.De Tant
5. Seizoen 2021: voorbereiding
Na goedkeuring van de definitieve kalenders in de Nationale reeksen (begin december) zullen
de kalenders (Liga Nationale 3 - Bevordering - Gewestelijke en jeugdreeksen) van onze
Kaatsentiteit Vlaanderen opgemaakt worden. Dit zal gebeuren op basis van de éénheidslijsten
die begin december door onze secretaris zullen gestuurd worden naar de clubs.
Datum volgende vergadering: 2de helft van december 2020.
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