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Verslag vergadering van het Bestuursorgaan van de Kaatsentiteit 

Vlaanderen vzw van 2 november 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. 

Uitgenodigd : De heer De Bruyn Peter (Jeugdcel) 

 

AGENDAPUNTEN: 

1. Goedkeuring verslag vergadering Bestuursorgaan van 29/09/2021 

Het Bestuursorgaan keurt unaniem dit verslag goed 

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

- onze jeugdspelers haalden op het European Youth Chamionship enkele goede resultaten, 1 

gouden, 2 zilveren en 2 bronzen medailles. 

- voor de aanpassing van een ballenwerpmachine aan de grootte van de kaatsballen wordt er 

éénmalig een bedrag van 840€ gestort aan de fabrikant. 

- voor de verdeling in 2022 van de handschoenversterkingen worden de heren Verhofstadt, 

Ergot, Cassart en Famelart aangeduid. 

- de nationale schatbewaarder zal eerstdaags de forfaitboetes aan de maatschappijen Acoz en 

Wieze doorstorten. 

3. Ballen-Versterkingen seizoen 2022. 

De ballen blijven hetzelfde in 2022, toch zijn er onderhandelingen bezig met een fabrikant om 

de kwaliteit van de bal te verbeteren de volgende seizoenen. 

Voor de verdeling in 2022 van de handschoenversterkingen worden de heren Verhofstadt, 

Ergot, Cassart en Famelart aangeduid. 
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4. Voorstel herziening aansluitingsbijdragen en taksen op ingang. 

Er zijn voorstellen besproken met de Koepel en de 2 Vleugels om de aansluitingsbijdragen en 

de taksen op ingang te hervormen waardoor 1 globale bijdrage zou toegepast worden 

voor alle clubs van N1 en N2. Deze globale bijdrage zou lager zijn dan de huidige som van 

beide bijdragen. Wordt vervolgd. 

5. Seizoen 2022 – N3 en Gewestelijke reeksen. 

Er wordt een principe overeenkomst (tussen de 2 Vleugels en de Koepel) uitgewerkt voor de 

opstart van 2 reeksen van 12 ploegen in N3. De clubs die in 2021 als Ligaclub de competitie 

beëindigd hebben, alsook de dalers uit N2 krijgen voorrang op een plaats in Nationale 3. 

Vlaanderen mag 4 ploegen laten vertegenwoordigen, namelijk Herdersem (daler N2 in 2021) 

en Galmaarden, Grimminge en Baasrode (3 Ligaploegen 2021) op vrijwillige basis. De 

betrokken clubs werden aangeschreven hiervoor. Ninove stijgt naar N2 en Terjoden KC is 

gestopt. De volgende seizoenen zal N3 evolueren volgens systeem van dalen (uit N2) en 

stijgen (uit Bevordering). De beide reeksen N3 worden afgebouwd naar 10 ploegen per reeks 

voor het seizoen 2024 

Er zal ook een vergadering vastgelegd worden i.v.m. met de andere Gewestelijke reeksen. 

Het systeem van de eindrondes voor het Kampioenschap van België voor Bevordering en 

Gewestelijke reeksen zijn ook nog in onderhandeling. 

6. Uitreiking gouden handschoen. 

Er zal een uitnodiging gestuurd worden naar de betrokken clubs om hier aanwezig te zijn, 

maar uw aanwezigheid is hier niet verplicht. De uitreiking gaat door te Nijvel-Sud 1400, 

Chaussée De Mons 22 in Hotel Vander Valk en begint om 20u (stipt). 

7.Debriefing vergadering jeugd 16/10/2021. 

De voorstellen van de vergadering met de jeugdverantwoordelijken en clubafgevaardigden 

worden voorgelegd. Volgende punten werden aangepast en goedgekeurd door alle leden van 

het BO. 

- Jeugdwedstrijden spelen in het weekend (Vrijdag → Zondag). 

- Prépupillen spelen met 4 tegen 4 i.p.v. 5 tegen 5 op een desnoods aangepast terrein, 

rotatiesysteem verplicht toe te passen (spelers schuiven door naar een volgende plaats na het 

einde van ieder spel). Een wedstrijd mag aangevat worden met 3 spelers en wisselen na ieder 

spel toegestaan. 

- Wanneer ploegen bij de jeugd aantreden met 4 spelers zal de ploeg die aantreedt met 4 

spelers het 5de spel niet verliezen, de ploeg met 5 spelers kan ook beslissen om maar 4 spelers 

te laten opslaan, dit mag maar moet niet en moet beslist worden voor aanvang van de 

wedstrijd. 

- Bij gebrek aan een volledige reeks in Vlaanderen zal er contact gelegd worden om een 

dubbele gemeenschappelijke competitie te organiseren samen met Hainaut Occidental, waar 

zal voorgesteld worden om een A reeks (betere ploegen) en een B reeks (mindere ploegen) te 

maken. Wij zouden dan de ene week in Vlaanderen onze competitie spelen die voorrang heeft 

en de andere week de samengestelde competitie met Hainaut Occidental. 

- Competitie starten op 1 mei en afwerken tegen 15 augustus. 



- Bij de jeugdploegen vrij wisselen toegestaan. 

- Wanneer een ploeg met 4 moet spelen mag men een speler van een andere ploeg meenemen 

indien deze ploeg waar men de speler haalt niet in dezelfde competitie uitkomt en altijd een 

speler van een lagere categorie, bv Wieze moet spelen tegen Baasrode met de miniemen en 

neemt een speler (pupil) mee van Kastel (kan indien Kastel dan geen miniemen heeft), wel 

moet de gastspeler in het bezit zijn van het F12 document getekend door de secretaris van zijn 

moederclub zoals bij tornooien, dit document moet met het scheidsrechterverslag mee 

opgestuurd worden naar de secretaris van de Kaatsentiteit Vlaanderen. 

8. Statuten Koepel NK-FNJP 

De aangepaste statuten zullen verder besproken worden in het volgende Bestuursorgaan van 

de Koepel. 

9. Kastoestand. 

De kastoestand van onze Kaatsentiteit Vlaanderen wordt voorgelegd en besproken. 

9. Varia:  

- De Algemene Vergadering en Kampioenenhulde gaat door op 20/11/2021 in ons lokaal 

“Volkshuis” te Aalst, Houtmarkt,1, om 10u (stipt). 

De Algemene Vergadering heeft plaats met de verplichte aanwezigheid van alle clubs, 

alsook de vrijwillige aanwezigheid van de genodigden. Tijdens deze Algemene Vergadering 

zullen ook de Kampioenen gehuldigd worden, er wordt minimum één speler uitgenodigd 

(kapitein) per ploeg. Ook de coach van elke kampioenenploeg is welkom. 

 

- Vrijheidsaanvragen 2021 en Nieuwe aansluitingen 2022. 

De vrijheidsaanvragen zijn vlot verlopen, uitgezonderd twee vrijheidsaanvragen van een 

andere Vleugel die ongeldig verklaard werden. 

De nieuwe aansluitingen komen al vlot binnen, vergeet zeker niet om deze volledig in te 

vullen (Rijksregisternr. zeker niet vergeten) en mogen zoals vorig jaar gewoon ingescant 

worden en naar het secretariaat van de Kaatsentiteit Vlaanderen gestuurd worden. 

Denk er aan dat dubbele aansluitingen maar geldig zijn voor één jaar en dus telkens op het 

einde van het jaar vervallen en/of moeten vernieuwd worden. 

 

Volgende vergadering van ons Bestuursorgaan wordt later vastgelegd. 

 

 

De secretaris                                                                 De Voorzitter 

Johnny Dellaert                                                           Marcel De Tant 

 


