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VERSLAG ALGEMENE VERGADERING VAN DE VZW KAATSENTITEIT 

VLAANDEREN – INFORMATIEF GEDEELTE – VAN DONDERDAG 24 JUNI 2021. 

Ondernemingsnummer 0475.438.174 – RPR Gent afd. Dendermonde. 

Aanwezig:  

 De heren Dellaert Johnny, De Tant Marcel, Nelis Guido, Krikilion Jean-Marie, 

Verhofstadt Henk en Van Eesbeek Johny. 

Verontschuldigd: de heer Boulonne Eddy 

Op uitnodiging: Mevr. Troch Patricia 

Alle aangesloten clubs zijn vertegenwoordigd. 

 

AGENDAPUNTEN: 

1. Verwelkoming door de voorzitter. 

De voorzitter dhr. Marcel De Tant verwelkomt de afgevaardigden van alle clubs en de leden 

van het Bestuursorgaan. Hij legt uit dat deze Algemene Vergadering binnen de wettelijke 

termijn wordt gehouden. Hij dankt alle medewerkers – zowel de clubbestuurders, de 

vrijwilligers als de leden van het Bestuursorgaan – voor hun inzet om dit seizoen 2021 in deze 

moeilijke omstandigheden toch te laten doorgaan. De voorzitter benadrukt nog eens het 

belang van de geleverde inspanningen door de vzw Kaatsentiteit Vlaanderen (overgenomen 

taken – besparingen enz..) om in de toekomst op een gezonde manier verder te werken. 

De voorzitter deelt eveneens mee dat deze Algemene Vergadering uit 2 delen bestaat, 

namelijk het statutaire gedeelte en het informatief gedeelte. Nadien is er ook de mogelijkheid 

om vragen te stellen. 

2. Taak van de schatbewaarder. 

De schatbewaarder Johnny Dellaert, tevens secretaris van onze Kaatsentiteit, geeft aan de 

leden een omschrijving van zijn bijkomende taken na de overname in het seizoen 2020 van de 

taken van de vorige schatbewaarder. Dit houdt in dat hij naast het secretariaatswerk ook 

instaat voor de administratieve verwerking van de inkomende en uitgaande facturen en nota's. 

Hij beheert en controleert alle documenten, alsook de financiële verrichtingen van onze vzw. 

Secretaris-schatbewaarder  

Johnny Dellaert 

Kammenkouterstraat 3 

9310 Meldert 

Tel.: 0477/55.24.55 

 E-mail: Johnny.Dellaert@skynet.be 
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De voorzitter fungeert als contactpersoon tussen de nieuwe boekhouder en de vzw 

Kaatsentiteit Vlaanderen ten einde alle verrichtingen boekhoudkundig optimaal te verwerken. 

 

3. Statutair gedeelte - goedkeuring jaarrekening 2020, budget 2021 en kwijting 

bestuurders, alsook de goedkeuring van de samenstelling van het BO en de functies 

binnen het BO. 

Zie afzonderlijk verslag. 

 

4. Enkele mededelingen 

De finale van de Beker van Vlaanderen voor Miniemen op 3 juli 2021 wordt toegewezen  

aan de kaatsclub Galmaarden als énige kandidaat.  

Er is een nijpend tekort aan scheidsrechters met als gevolg dat niet alle wedstrijden een 

scheidsrechter toegewezen krijgen. De thuisclub wordt gevraagd een lid van de club te laten 

fluiten. Kandidaat-scheidsrechters kunnen zich melden bij de secretaris en/of de voorzitter.  

Er wordt geen Super Cup Gewestelijke georganiseerd in 2021.  

Er zijn ook geen kampioenschappen van België 2021 in de lagere reeksen en bij de jeugd. 

  

5. Rondvraag. 

Een aantal vragen worden besproken en beantwoord. 

 

6. Slot 

De Voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun open en vooral opbouwende inbreng tijdens 

deze Algemene Vergadering en wenst iedereen een succesvol kaatsseizoen 2021. 

 

 

De secretaris                                                                 De Voorzitter 

Johnny Dellaert                                                           Marcel De Tant 

 


