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Verslag vergadering van het Bestuursorgaan van de Kaatsentiteit
Vlaanderen van 13 juli 2021
Aanwezig:
Mevrouw Troch Patricia, de heren Dellaert Johnny, De Tant Marcel, Nelis Guido,
Verhofstadt Henk, Krikilion Jean-Marie en Van Eesbeek Johny.
Verontschuldigd: de heer Boulonne Eddy
AGENDAPUNTEN:
1. Goedkeuring verslag vergadering Bestuursorgaan van 14/06/2021 en AV van
24/06/2021.
Het Bestuursorgaan keurt unaniem deze verslag goed.
2. Debriefing NK-FNJP – stand van zaken
De agendapunten van de Koepelvergadering van 20/07/2021 worden besproken met de
bedoeling eensgezinde standpunten in te nemen bij de inhuldiging van de 3 nieuwe
bestuurders, die voorgesteld worden door de Waalse Vleugel. .

3. Inrichting Bekerfinales van Vlaanderen 2021 en toewijzing.
- Beker Liga N3 en Pupillen op 15 augustus 2021
De aanbestedingsdatum wordt verschoven naar uiterlijk 25 juli 2021 daar een kandidaatinrichter nog een aantal praktische modaliteiten met de lokale overheid wil bevestigd hebben.
Daar er nog geen andere kandidaten zich gemeld hebben mogen ook nog andere kandidaten
een bieding doen tot 25 juli 2021.

- Beker Gewestelijke en Kadetten op zondag 1 augustus 2021
De kaatsclub Hamme AB heeft zich als enige kandidaat gemeld op voorwaarde dat de
bekerfinales kunnen gespeeld worden op zondag 1 augustus 2021 (daar op 31 juli hun terrein
bezet is door marktkramers). Het Bestuursorgaan aanvaardt het voorstel van de kandidaatinrichter en wijst de inrichting toe aan de kaatsclub Hamme AB op zondag 1 augustus 2021.
De kadetten spelen vanaf 9u30 en de volwassenen vanaf 14u30.
Indien er kadetten 's namiddags opgesteld worden voor hun Ligaploeg dan kan de
Ligawedstrijd met 1 uur verschoven worden (naar 16u) of op een latere datum gespeeld
worden. De betrokken clubs kunnen hiervoor onze secretaris contacteren.
4. Selectie Miniemen Grote Markt te Brussel.
De selectiewedstrijd voor Miniemen op de Grote Markt te Brussel zou normaal doorgaan op
29 augustus 2021 vanaf 12u30. Tijdens de vergadering van de koepel op 20/07/2021 zal
hierover bevestiging gevraagd worden. De jeugdverantwoordelijke Peter De Bruyn maakt zijn
selectie klaar tegen eind juli, waarna er in augustus enkele voorbereidingstrainingen
plaatshebben in Herdersem.
5. Goedkeuring standen en tussenstanden (competitie en BvVl).
De tussenstanden van de competities en Beker van Vlaanderen worden unaniem goedgekeurd.
Beker van Vlaanderen Gewestelijke:
Voor de groep Kastel1-Terjoden-Hamme AB wordt de speeldag van 10 juli 2021 (uitgesteld
wegens regen) afgeschaft omdat er geen nieuwe speeldag nog mogelijk is voor de finaledag.
De stand na de 1ste speeldag én de speeldag van 18 juli 2021 zal beslissend zijn voor de
toewijzing van de 2 finalisten in deze groep.
6. Bestelling kampioenenschildjes.
De kampioenschildjes voor volwassenen en jeugd zullen besteld worden door Henk
Verhofstadt. De kosten voor een eventuele bijkomende besteling zullen ten laste vallen van de
vragende clubs.
7. Kastoestand
De kastoestand werd voorgelegd en besproken met de leden.
8. Varia:
-Marcel De Tant, verantwoordelijke scheidsrechtersaanduidingen, meldt nogmaals het tekort
aan scheidsrechters. Hij bedankt de ploegen voor hun inspanningen om toch de wedstrijden te
laten leiden en af te werken als er geen officiële scheidsrechter ter beschikking is.
Kandidaat-scheidsrechters zij zeer welkom !
- Het Bestuursorgaan neemt nota van het algemeen forfait van de kadettenploeg van Bever.
De datum van de volgende vergadering wordt later vastgelegd.
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