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Verslag vergadering van het Bestuursorgaan van de Kaatsentiteit
Vlaanderen vzw van 29 september 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 heer De Bruyn Peter
AGENDAPUNTEN:
1. Goedkeuring verslag vergadering Bestuursorgaan van 17/08/2021.
Het Bestuursorgaan keurt unaniem dit verslag goed mits datumaanpassing van punt 1,
14/07/2021 moest 13/07/2021 zijn.
2. Debriefing NK-FNJP – stand van zaken en standpunten.
- Het lastenboek voor de handschoenen wijzigt niet voor handschoenen type 2022. Voor
2023 wordt getracht een aangepast model te kunnen voorstellen.
- Voor de competities is het de bedoeling om in 2022 terug Play-offs en Play-downs te
organiseren in N1 en N2. In 2024 wil men de reeksen van N1 tot in de Gewestelijke reeksen
beperken tot max. 10 ploegen (competities met play-offs). Met het systeem van stijgen en
dalen zal men dat doel willen bereiken.
- De Ligareeksen zullen omgevormd worden in 2 reeksen N3 van 12 ploegen in 2022
rekening houdend met de geografische ligging. De 4 Vlaamse ligaploegen zullen
ondergebracht worden in een reeks met Henegouwen. Een samenwerkingsakkoord tussen
Vlaanderen en Wallonië wordt hiervoor uitgewerkt.
3. Project Jeugdreeksen seizoen 2022.
Er wordt een vergadering vastgelegd op zaterdag 16 oktober 2021 om 10u met alle clubs.
Een uitnodiging wordt verstuurd naar de clubs om een jeugdverantwoordelijke en een
clubafgevaardigde af te vaardigen zodanig dat de clubs bij de problematiek van de jeugd kan

betrokken worden. Een eigen competitie en/of een gezamelijke competitie met Wallonië zal
ook aan bod komen.
4. Ballen (studie verbeterde ballen) en handschoenencontroles.
De studie om een verbeterde bal te produceren wordt onderhandeld met een nieuwe
kandidaat-fabrikant. De lijst met handschoenencontroleurs zal binnenkort aangepast
worden voor het seizoen 2022.
5. Boetes – verzoek Galmaarden voor niet-verklaard forfait van 2/09/2021.
De boete van Galmaarden voor het niet-verklaard forfait (match kadetten van 2/09/2021)
werd, op verzoek van Galmaarden om de boete om te zetten in verklaard forfait, opnieuw
voorgelegd. Het verzoek werd na bespreking bij meerderheid van stemmen afgewezen. Deze
boete zal verrekend worden met de eindfactuur. De heer Verhofstadt Henk (lid Galmaarden)
nam niet deel aan de bespreking en ook niet aan de stemming.
Alle andere opgelegde boetes werden betaald.
6. Bekers Kampioenen 2021.
De bekers voor onze kampioenen 2021 worden deze week besteld.
7. Goedkeuring eindklassementen 2021 volwassenen en jeugd en lijst solidariteitsfonds.
De eindklassementen 2021 werden goedgekeurd, alsook de lijst van het solidariteitsfonds
werd goedgekeurd. Begin oktober worden de eindfacturen (met inbegrip van de
terugbetalingen uit het solidariteitsfonds) naar de clubs gestuurd en afgehandeld.
8. Stopzetting club(s) – opslorping door club(s).
Het Bestuursorgaan neemt nota van de stopzetting van Kaatsclub Terjoden. Alle leden en
spelers worden vrijgegeven en kunnen zich nu reeds aansluiten bij een club naar keuze.
Het Bestuursorgaan neemt ook nota van het opslorpingscontract tussen de clubs Hamme
Zogge en Hamme Arena Boys. Het stamnummer OV/42 van Kaatsclub Hamme Zogge blijft
behouden. Alle leden van de opgeslorpte club Hamme AB ondertekenen een nieuw
aansluitingsdocument (F1) bij de opslorpende club. Het recht op vrijheidsaanvraag blijft
echter gelden. De thuiswedstrijden van Hamme Zogge (N1) zullen gespeeld worden op het
kaatsterrein in Hamme Zogge, de thuiswedstrijden van de opgeslorpte club zullen gespeeld
worden op het Tweebruggenplein te Hamme.
9. Kastoestand.
De kastoestand van onze Kaatsentiteit Vlaanderen wordt voorgelegd en besproken.
9. Varia:
- VRIJHEIDSAANVRAAG 2021 ......
Vanaf 1 oktober 2021 kan men de vrijheidsaanvraag 2021 indienen. Het "modeldocument
vrijheidsaanvraag 2021" evenals de "toelichting vrijheidsaanvraag 2021" is terug te vinden op
onze website www.kaatsentiteitvlaanderen.be onder de link "Downloads -Bijlagen" en
(rechts) klikken op "Download" .
Regelmatig zal een stand van zaken medegedeeld worden via onze wekelijkse Nieuwsbrief.

- De heer De Tant Marcel bevestigt dat hij de scheidsrechtersaanduidingen in de Kaatsentiteit
Vlaanderen verder blijft doen. Hij stopt wel met de scheidsrechtersaanduidingen in Nationale
1 en 2 vanaf het seizoen 2022.
- Alle schildjes zijn aan de Kampioenploegen van onze Entiteit bezorgd via onze leden.
TE NOTEREN .........
- De Algemene Vergadering en Kampioenenhulde 2021 van onze Entiteit zal doorgaan op
zaterdag 20 november 2021 om 10u in ons lokaal “Volkshuis” Houtmarkt1 te Aalst.
De uitnodigingen met de agendapunten zullen tijdig verstuurd worden.
Volgende vergadering van ons Bestuursorgaan op 27 oktober 2021 om 19u
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