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Verslag vergadering van het Bestuursorgaan van 26 maart 2021
Aanwezig:
De heren Boulonne Eddy, Dellaert Johnny, De Tant Marcel, Nelis Guido, Verhofstadt
Henk en Van Eesbeek Johny.
Verontschuldigd: de heer Krikilion Jean-Marie

Op uitnodiging: Mevr. Troch Patricia
AGENDAPUNTEN:
De voorzitter opent de vergadering met een minuut stilte naar aanleiding van het overlijden
van speler Simon Van den Broeck.
1. Goedkeuring schriftelijk verslag van 21 december 2020.
Het Bestuursorgaan keurt unaniem dit verslag goed.
2. Debriefing NK-FNJP – stand van zaken
- Bevestiging van de levering van de ballen eind maart of begin april.
- het contract van Pierre Bronchard als Nationale Coach en Guy De Graeve
(Kinesist/verzorger) wordt verlengd.
- De vraag van het CIJB om een jeugdteam te sturen eind september naar een Internationaal
tornooi in Nederland wordt afgewezen.
- De volgende personen werden aangesteld voor de handschoencontroles voor Nationale 1&2
zodra deze mogelijk zijn;
Claude Dupuis, Fabrice Cassart, Thierry Paduart, Eric Van Nuffelen, Marcel De Tant, Johnny
Dellaert en Jean-Marie Krikilion.
3. Competitiestart – oefenluttes – Beker.
De competitiestart zal afhangen van de maatregelen van de overheid.

Zodra de kantines open mogen kunnen de competities opgestart worden. Indien deze
competities in de loop van mei (bv. vanaf 13 mei) opgestart worden zal de bestaande kalender
behouden blijven en zullen de niet gespeelde wedstrijden (van begin mei) verplaatst worden
naar een latere datum. Indien echt nodig, zullen er 1 of 2 weekends voorzien worden voor
oefenluttes.
Wij zullen wel rekening moeten houden met de opstart van de competities in de nationale
reeksen, incl. de verplaatsing van de data voor de Beker van België..
In de 2de helft van april 2021 zullen wij wellicht beslissingen kunnen nemen hierover.
4. Eventueel uitstel wedstrijden wegens coronagevallen.
Dit punt zal besproken worden in de koepelvergadering van 31-03/2021 aanstaande.
5. Handschoencontroles – Gebruik handschoenen 2021.
De handschoenencontroles zullen tijdig aangekondigd worden. Wij denken aan controles op
afspraak om verboden samenscholingen te vermijden. Er zullen voldoende controles tijdig
voorzien worden.
Gebruik handschoenen 2021:
- Voor N1&N2 : enkel de handschoenen 2020 (na hercontrole) en 2021 zullen toegestaan
worden.
- Voor de Ligaploegen;
- Nationale organisaties (BvB-Kamp.v België) : enkel de handschoenen 2019, 2020 en 2021
zullen toegestaan worden. De handschoenen 2019 en 2020 dienen niet herkeurd te worden.
- Voor de competities in Vlaanderen: handschoenen vanaf 2017 zullen toegestaan worden.
Voor de Gewestelijke reeksen en Kadetten, alsook voor miniemen die aantreden bij
volwassenen:
Voor de competities in Vlaanderen worden enkel de handschoenen vanaf 2017 toegestaan.
6. Vergaderingen en afgelaste vergaderingen – planning AV in 2021.
Er zullen dit jaar geen kalendervergadering en scheidsrechtervergadering doorgaan door de
coronatoestanden. De kalenders zijn doorgestuurd naar de clubs en te raadplegen op onze
website. De scheidsrechters zullen binnenkort een verslag krijgen van de belangrijke punten
voor 2021.
Wat betreft de Algemene Vergadering die verplicht moet doorgaan voor eind juni 2021 zal
een datum medegedeeld worden begin juni 2021.
7. Goedkeuring besparingsplan en plan forfaitaire tussenkomsten.
De voorzitter heeft een besparingsplan 2021 voorgesteld aan de leden van het Bestuursorgaan,
dat unaniem werd goedgekeurd. Hieronder citeren wij enkele punten hieruit.
- De werkingskost "schatbewaarder" valt weg en de taken worden opgesplitst in
"administratieve taken" en "boekhoudkundige taken", die respectievelijk door Johnny Dellaert
en Marcel De Tant uitgevoerd zullen worden zonder vergoeding.
- De clubs en de spelers dienen voortaan zelf hun bestellingen van ballen,
scheidsrechterboeken, armbanden enz… te gaan ophalen. Hiervoor worden 3

"leveringsplaatsen" voorzien bij Johnny Dellaert, Marcel De Tant en Henk Verhofstadt, die
over een voorraad zullen beschikken.
- Het ereloon van de nieuwe boekhouder bedraagt ca.700€ minder dan bij de vorige
boekhouder
- Het aantal leden van ons Bestuursorgaan werd aangepast van 10 naar 8.
- Het optimaliseren (verminderen) van het aantal vergaderingen zal worden nagestreefd.
- Nog een aantal besparingen van mindere grootorde werden besproken, maar "vele
kleintjes maken een groot".
8. Verdeling bestellingen en documenten aan clubs.
De bestellingen van de clubs (ballen, scheidsrechterboeken, armbanden), de pasjes Sporta en
de gratis toegangskaarten clubs werden verdeeld naar 3 afhaalplaatsen als volgt:
- Dellaert Johnny: Baasrode – Brussegem – Buggenhout – Hamme AB – Hamme Zogge –
Herdersem – Kastel – Terjoden KC – Wieze en Tornooi Aalst
- De Tant Marcel: Grimminge – Kerksken – Ninove
- Henk Verhofstadt: Bever – Galmaarden
De clubs kunnen op deze afhaalplaatsen hun bestellingen afhalen na afspraak.
OPGELET!!
Bijkomende bestellingen in de loop van het seizoen 2021 zullen niet aan huis geleverd
worden maar zullen ook voortaan kunnen afgehaald worden in deze afhaalplaatsen.
9. Facturatie aan clubs.
De eerste facturatie aan de clubs zal pas gebeuren eind juni 2021. Bij bestellingen in de loop
van het seizoen zal de facturatie gebeuren kort na de levering.
10. Documentatiefolder 2021.
Er wordt door de leden van het bestuursorgaan beslist om geen documentatiefolder te laten
drukken in 2021 door de onzekerheid van de maatregelen van de overheid, die de kalenders
zodanig kan beïnvloeden dat de folders zinloos worden.
De belangrijke gegevens die in de documentatiefolder gewoonlijk worden opgenomen zullen
nu per mail gestuurd worden naar de clubs en op de website van onze Kaatsentiteit geplaatst
worden.
11. Varia : de datum van de volgende vergadering wordt later beslist.
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