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Verslag Algemene Vergadering van de Kaatsentiteit Vlaanderen vzw van 

20 november 2021 te Aalst, Houtmarkt,1. 

Aanwezig:  

 Mevrouw Troch Patricia, de heren Dellaert Johnny, De Tant Marcel, Nelis Guido, 

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

OP UITNODIGING: Dhr. De Bruyn Peter. 

VERONTSCHULDIGD: Dhr. Boulonne Eddy. 

Afgevaardigden van de clubs: alle clubs zijn vertegenwoordigd. 

 

AGENDAPUNTEN: 
1. Welkomstwoord van de Voorzitter 

De voorzitter van onze Kaatsentiteit Vlaanderen, dhr. Marcel De Tant, verwelkomt de talrijke 

aanwezigen. Hij vraagt een minuut stilte ter nagedachtenis van alle overleden familieleden en 

vrienden binnen onze kaatswereld het afgelopen jaar.  

De voorzitter drukt zijn tevredenheid uit over de resultaten van de Vlaamse clubs tijdens het 

afgelopen seizoen 2021 zowel bij de volwassenen als bij de jeugd. 

Tot slot overloopt de voorzitter het verdere programma en wenst alle aanwezigen nog een 

 aangename vergadering toe. 

 

2. De kaatsactiviteiten van het afgelopen seizoen 2021. 
- De voorzitter overloopt de resultaten van de clubs bij de volwassenen, zowel binnen onze 

Kaatsentiteit als op het nationaal niveau met als uitschieters de kampioenenploegen Kerksken 

Michiels en Hamme Zogge in resp. Nationale 1 en 2. Bovendien werd speler Ese De Moor 

(Baasrode) uitgeroepen tot "beste jongere 2021" bij de uitreiking van de Gouden Handschoen 

te Nijvel. 

De lijst van kampioenen, bekerwinnaars, finalisten en tornooiwinnaars was terug 

indrukwekkend voor het seizoen 2021 vooral met een bestand van 15 clubs, 22 ploegen en 16 

jeugdploegen.  
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 - Dhr. Johnny Dellaert, secretaris en medeverantwoordelijke van onze jeugdcel, overloopt de 

geboekte jeugdresultaten in Vlaanderen samen met dhr. Peter De Bruyn als verantwoordelijke 

en begeleider van de selecties (incl.de trainingen).  

3. Seizoen 2022. 

- De Voorzitter geeft uitleg over de voorziene hervormingen en wijzigingen in samenspraak 

met de beide vleugels en de nationale koepel. De uiteindelijke bedoeling is om de competities 

tegen 2024 aantrekkelijker te maken met maximum 10 ploegen per reeks om overbelasting te 

voorkomen en ook om te proberen om enkel op zondag de competitie te spelen.  

De Ligareeksen worden in 2022 al vervangen door 2 reeksen in Nationale 3 waarin ook 4 

Vlaamse ploegen (Herdersem, Galmaarden, Grimminge en Baasrode) voorzien worden. Deze 

reeksen zullen verder evolueren volgens het systeem van stijgen en dalen. Om te stijgen naar 

Nationale 3 dienen de ploegen op een stijgersplaats te eindigen in de Bevorderingsreeks(en). 

Daartoe zullen ook de Vlaamse Bevorderingsploegen in een reeks met de Waalse 

Bevorderingsploegen spelen. Er wordt ondertussen een overeenkomst tussen de betrokken 

vleugels en de koepel uitgewerkt ten einde deze competities vlot en correct te laten verlopen.  

Voor de Gewestelijke reeksen in 2022 zullen ook voorstellen geformuleerd worden, zodra 

men het aantal ploegen kent, die in de Gewestelijke reeksen wensen te spelen.  

Er zullen tevens gesprekken opgestart worden om ook in de toekomst met de jeugdploegen 

van beide vleugels samen te werken. Onze Vlaamse competities zullen wel voorrang hebben. 

Onze Bekerfinales zullen behouden blijven. Er zullen hiervoor formules uitgewerkt en 

besproken worden om de bekercompetities aantrekkelijk te maken. De details hiervan zullen 

later medegedeeld worden. Ook de Bekerfinale van de stad Aalst zal ingericht worden tijdens 

de tornooiweek in Aalst op de Houtmarkt. 

- De Secretaris geeft uitleg over de kalenderopmaak (na het binnensturen van de 

éénheidsformulieren). De reeksen en competitievormen zullen vastgelegd worden in ons 

Bestuursorgaan in de loop van december 2021. 

- Er wordt aan de clubs gevraagd de documenten (éénheidsformulier, desiderata en 

ploegcorrespondenten) tijdig en ten laatste tegen 5/12/2021 te bezorgen aan de secretaris van 

onze Kaatsentiteit Vlaanderen. Zeker niet vergeten om de éénheidsformulieren correct in te 

vullen en vooral alle spelers aan te duiden in hun respectievelijke reeks. Belangrijk is ook de 

adreswijzigingen van leden en spelers aan te passen. Deze gegevens zijn zeer belangrijk bij 

kwetsuur of ongeval. 

- Het document "inschrijving seizoen 2022" werd een tijdje geleden reeds naar de clubs 

gestuurd met de vraag dit document terug te sturen voor 27/11/2021. De meeste zijn reeds 

teruggestuurd. 

- Het Kampioenschap van Vlaanderen One Wall 2022 is voorzien op 19 en 20 Februari 

2022 te Hamme. Meer inlichtingen hierover zullen eerstdaags gepubliceerd worden. 

- De secretaris en dhr. Peter De Bruyn overlopen nog eens de aandachtspunten die besproken 

werden in ons vorige BO na de bijeenkomst met de jeugdverantwoordelijken en 

ploegafgevaardigden op 16 oktober 2021. Er wordt ook nog beslist dat de jeugdploegen 8 

spelers op hun wedstrijdblad mogen zetten die allemaal speelgerechtigd zijn. 



4. Algemene mededelingen. 

De Voorzitter geeft uitleg over wat wij mogen verwachten in het komende seizoen, nieuwe 

reeksen die gemaakt worden en wie waar zal vertegenwoordigd zijn voor Vlaanderen, de 

formaliteiten en plichten die deze veranderingen zullen meebrengen.  

Er is een ballenwerpmachine in volle productie-ontwikkeling op vraag van de koepel. De 

prijzen voor aankoop van deze machines dienen nog besproken en onderhandeld te worden 

met de fabrikant. 

De handschoenen (type) en de ballen zullen in 2022 geen wijzigingen ondergaan. 

Alleen de versterkingen van de nieuwe handschoenen krijgen een andere kleur. 

5. Huldiging van onze Kampioenen. 

De trofeeën van alle kampioeneploegen en de prijzen in natura voor de jeugdspelers worden 

door de afgevaardigden van deze ploegen onder luid applaus in ontvangst genomen.  

Proficiat aan alle Kampioenen 2021 !!!! 

 

6. Slotwoord. 

Na een korte rondvraag sluit de voorzitter de vergadering af met een woord van dank voor het 

vlot en constructief verloop van deze Algemene Vergadering en kampioenenhulde.  

Hij hoopt op een mooie spannende competitie in 2022 zonder corona-hindernissen.  

Hij vraagt tevens aan de clubs om hun leden en hun spelers in te lichten over de besproken 

punten. 

Tot slot wenst hij alle aanwezigen een behouden terugreis. 

 

 

 

 

De Secretaris                                                                 De Voorzitter 

Johnny Dellaert                                                           Marcel De Tant 

 


