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Verslag vergadering van het Bestuursorgaan van de Kaatsentiteit 

Vlaanderen van 17 augustus 2021 

Aanwezig:  

 Mevrouw Troch Patricia, de heren Dellaert Johnny, De Tant Marcel, Boulonne Eddy, 

Nelis Guido, Verhofstadt Henk, Krikilion Jean-Marie en Van Eesbeek Johny. 

OP UITNODIGING: De heren Reynaert Wim (Kaatsclub Kerksken), Peirlinck Marck 

en De Smedt Jan (beiden Kaatsclub Wieze). 

 

AGENDAPUNTEN: 

1. Goedkeuring verslag vergadering Bestuursorgaan van 14/07/2021. 

Het Bestuursorgaan keurt unaniem dit verslag goed. 

2. Behandeling tuchtzaken 

a) zaak email van 18 juli 2021 vanwege de heer Wim Reynaert (lid Kaatsclub Kerksken) 

gericht aan de clubleiders en de leden van het Bestuursorgaan van de Kaatsentiteit 

Vlaanderen 

De heer Wim Reynaert (Kaatsclub Kerksken) werd uitgenodigd om uitleg te verschaffen 

omtrent zijn beschuldiging van vermeende omkoping en zijn beledigingen (beschreven in zijn 

hierboven vermelde email) tegenover de leden van het Bestuursorgaan. Hij erkent hierbij over 

geen effectieve bewijzen te beschikken betreffende zijn aantijgingen. De leden bevestigen 

mondeling één voor één dat zij geen "etentje" noch "poketmony" (dixit Wim Reynaert) 

hebben ontvangen van wie ook, voor de inrichting van de bekerfinale(s). Bovendien was op 

het moment van zijn email zijn ploeg Kerksken nog niet gekwalificeerd voor de finale. Aldus 

werd, na beraadslaging, beslist om de administratieve boete "code 014 Beledigingen" van het 

Intern Reglement (ex-RIO) toe te passen en aldus de heer Wim Reynaert een effectieve boete 

op te leggen van 150€ + een voorwaardelijke schorsing op te leggen ingaande op 18 augustus 

2021 t/m 31 december 2021.  
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b) zaak speler Dylan Van Boven (Terjoden KC) ingevolge het scheidsrechtersverslag 

van 15/08/2021 vanwege scheidsrechter Mario De Winne betreffende de finalewedstrijd 

E.Ninove-Terjoden KC.  

Op basis van de inhoud van dit scheidsrechtersverslag wordt beslist om 2 administratieve 

boetes van het Intern Reglement(ex-RIO) op te leggen aan de speler Dylan Van Boven, 

namelijk code 149 "Gele kaart" 25€  alsook de code 014 "Beledigingen" 150€ , dus globaal 

175€. Bovendien geldt een "schorsing met uitstel" voor de speler, ingaande op 18/08/2021 en 

eindigend op 31/12/2021. Het BO neemt tevens nota dat de speler in kwestie geen 

verontschuldigingen heeft aangeboden aan de scheidsrechter tijdens of na de wedstrijd. 

 

3. Project bijkomende ploeg Wieze. 

De kaatsclub Wieze, vertegenwoordigd door de heren Peirlinck Marck en De Smedt Jan, 

werden op hun verzoek gehoord i.v.m. hun project om een bijkomende ploeg volwassenen 

voor het seizoen 2022 op te stellen. Het open gesprek werd constructief afgerond. 

 

4. Debriefing NK-FNJP – stand van zaken en standpunten. 

Het bestuursorgaan overloopt en bespreekt de agendapunten m.b.t. de vergadering van het 

bestuursorgaan van de NK-FNJP die doorgaat op 19/08/2021. 

5. Evaluaties Bekerfinales van Vlaanderen 2021. 

De Bekerfinales van Vlaanderen, zowel voor Liga N3 en Pupillen als voor Gewestelijke en 

Kadetten waren terug een succes. Zowel s ’morgens bij de jeugd als in de namiddag bij de 

volwassenen was er veel belangstelling.  

Niettegenstaande de beperkte interesse (wegens voornamelijk de coronatoestanden) om de 

bekerfinales binnen te halen is men er in geslaagd om 2 bekerfinales met "klasse" te 

organiseren.  

Het Bestuursorgaan bedankt van harte de beide organisatoren, maar vooral ook hun 

medewerkers die de ganse dag in de weer waren. Hoed af ! 

 

 

6. Selectie Miniemen Grote Markt te Brussel. 

De trainingen met de selectie miniemen zijn volop bezig, volgende spelers werden 

geselecteerd voor de Grote Markt te Brussel: 

Willems Jordy 

De Man Milan 

Van Duysen Sieben 

Misonne Maël 

Vanderpoorten Jani 

Baert Yarrel 

Er zijn nog trainingen voorzien op 18/8 en 25/8. 

 

 



 

7. Uitdeling kampioenenschildjes. 

De kampioenenschildjes zouden normaal geleverd worden  in week 36 (6-10 sept). Deze 

zullen verdeeld worden door de leden van het Bestuursorgaan aan de kampioenen. 

Door het laattijdig (en onzeker) begin van de competities werden deze schildjes later besteld 

dan gewoonlijk, vandaar ook de latere levering. 

 

8. Kastoestand. 

De kastoestand van onze Kaatsentiteit Vlaanderen wordt voorgelegd en besproken. 

9. Varia:  

Vanaf 1/09/2021 beginnen alle wedstrijden om 14u30. 

 

De datum van de volgende vergadering wordt later vastgelegd. 

 

De secretaris                                                                 De Voorzitter 

Johnny Dellaert                                                           Marcel De Tant 

 


