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Aan alle Clubleiders en kaatsliefhebbers,
ENKELE AANDACHTSPUNTEN EN INFORMATIEVE PUNTEN VOOR DE
OPSTART VAN HET SEIZOEN 2021.
Op sportief vlak zitten wij momenteel in een flow van versoepelingen en perspectieven
om onze geliefde kaatssport te kunnen beoefenen.
Als de horeca volledig open mag (dus ook kleedkamers en kantines) dan zou de
kaatscompetitie kunnen beginnen ten vroegste op 1 mei 2021. De opgestelde kalenders
(zie ook onze website) kunnen dan afgewerkt worden zoals voorzien. Er is evenwel nog
niets gezegd over het toegelaten aantal supporters tijdens de wedstrijden vanaf 1 mei
2021. Wij volgen dit met argusogen. Er zullen wel strenge veiligheidsmaatregelen gelden!
Daar wij vanaf 8 maart 2021 met 10 personen "buiten" kunnen samenkomen, kunnen wij
vergaderen met ons Bestuursorgaan (ex-RvB) "buiten" met respect van de
veiligheidsmaatregelen.
Wij plannen dus een vergadering van ons Bestuursorgaan op zaterdag 27 maart 2021
vanaf 10u30 op een nog te bepalen locatie en op voorwaarde dat de weersomstandigheden
dit toelaten.
Waarom 27 maart...? omdat de Veiligheidsraad op 26 maart samenkomt en belangrijke
beslissingen (versoepelingen) nog kan toevoegen aan de huidige maatregelen.
De handschoenencontroles zullen vanaf 27 maart georganiseerd worden. Er zullen
voldoende controles kort na mekaar gepland worden zodat elke speler tijdig zijn certificaat
zal hebben voor aanvang van de competitie. De manier waarop én de plaats van de
controles zullen tijdig medegedeeld worden. Er zal gewerkt worden met een tijdsschema
op basis van afspraken zodat de veiligheidsmaatregelen kunnen gerespecteerd worden.
Wij zullen daarover tijdig de mededelingen doen.
De ballen zullen geleverd worden eind maart en zullen verdeeld worden aan de clubs
vanaf begin april. Tevens zullen de bestelde scheidsrechtersboeken en armbanden alsook
de pasjes van Sporta dan verdeeld worden. Er zullen een aantal afhaalpunten voorgesteld

worden waar de clubs hun bestellingen kunnen gaan afhalen. Na de vergadering van ons
Bestuursorgaan zal hierover gecommuniceerd worden.
Er is nog geen beslissing genomen over het al dan niet drukken van de
"Documentatiefolder 2021" daar er momenteel nog te veel onzekerheden zijn.
De oefenluttes in maart zijn afgelast. Voor de eventuele toegelaten oefenluttes in april
(afhankelijk van de beslissingen van de Veiligheidsraad op 26/3) zullen geen
scheidsrechters aangesteld worden voor wedstrijden die onder de bevoegdheid van
Vlaanderen vallen.
Competitiewedstrijden en schiftingen Beker van België die gepland zijn in april 2021
zullen vermoedelijk verschoven worden naar een latere datum. De koepel zal hierover
tijdig communiceren.
De President's Cup en de Liga Cup zullen in 2021 niet georganiseerd worden.
De reeksindeling en de competitievormen voor het seizoen 2021 in Vlaanderen staan
uitvoerig beschreven in het verslag van ons Bestuursorgaan van 21 december 2020. De
kalenders van alle reeksen (Liga-Gewestelijke-Jeugd) zijn te raadplegen op de site van de
Kaatsentiteit Vlaanderen.
Er zal dus geen kalendervergadering georganiseerd worden in 2021.
De finales voor de "Beker van de Stad Aalst" voor de Liga en de Gewestelijke zullen
plaatshebben te Aalst in de tornooiweek en dit op vrijdag 9 juli 2021.
Kandidaat-scheidsrechters zijn steeds welkom en kunnen zich nog melden bij onze
secretaris en/of voorzitter. De vergoedingen bedragen voortaan 50 € voor wedstrijden in
de Gewestelijke reeksen en 70 € voor de wedstrijden in de Ligareeks. Bij wedstrijden met
3 ploegen en meer worden deze vergoedingen verhoogd met 10 €.
Wij houden jullie verder op de hoogte als er belangrijke beslissingen genomen worden.
8 maart 2021
Vriendelijke groeten,
Johnny Dellaert
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