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Verslag vergadering van het Bestuursorgaan van de Kaatsentiteit 

Vlaanderen vzw van 18 januari  2022 

Aanwezig:  

 Mevrouw Troch Patricia, de heren De Tant Marcel,  Nelis Guido, Krikilion Jean-Marie, 

Van Eesbeek Johny, Verhofstadt Henk. 

Verontschuldigd: de heren Dellaert Johnny en Boulonne Eddy. 
Bij afwezigheid van secretaris dhr.Johnny Dellaert zal dhr. Henk Verhofstadt als vervangend 

secretaris fungeren.   

 

AGENDAPUNTEN: 

1. Goedkeuring verslag vergadering Bestuursorgaan van 15/12/2021 

Het Bestuursorgaan keurt unaniem dit verslag goed. 

2. Debriefing NK-FNJP – stand van zaken  

- De behandelde punten van het BO van 10 januari 2022 werden overlopen. 

- Voor de jeugd werden de data van de Nationale Dagen en Beker van België finaledagen 

  vastgelegd. De kaatsentiteit Vlaanderen krijgt de organisatie van de finale van de Beker 

  van België voor kadetten op 13 augustus 2022. Hiervoor wordt een lastenboek gestuurd 

  naar de betrokken clubs. De selectiewedstrijd voor kadetten te Ronse op 30/04/2022 gaat 

  niet door. Voor de GP Brussel (Miniemen) zullen 2 ploegen uit de lijst van de  

  nationaal geselecteerden (Vlaamse en Waalse spelers) aangeduid worden voor het spelen  

  van de voorwedstrijd Miniemen. 

- Een nieuw logo wordt voorgesteld ter goedkeuring voor de nationale koepel en de  

  twee Vleugels. 

 

 

 

Secretaris-schatbewaarder  

Johnny Dellaert 

Kammenkouterstraat 3 

9310 Meldert 

Tel.: 0477/55.24.55 

 E-mail: Johnny.Dellaert@skynet.be 
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3. Nationaal Tornooi te Aalst 2022 - wijziging organisator 

 Pas op dinsdag 11 januari 2022 ( en na aandringen van onze secretaris om duidelijkheid te 

krijgen) werd ons vanwege de organisatoren (e-mail van dhr.Pascal Callebaut) van het tornooi 

te Aalst medegedeeld dat het tornooi te Aalst van 4 tot 9 juli 2022 NIET zal doorgaan om de 

volgende reden : " dat de tornooidatum  niet kan verlegd worden naar de aangevraagde datum 

( naar finaleweek Beker van België !) en de corona".   

Met het risico op definitief verlies van de datum van de tornooiweek te Aalst werd gezocht 

naar een andere mogelijke organisator. De kaatsclub Herdersem (deelgemeente Aalst) heeft 

als énige club van de stad Aalst zich kandidaat gesteld om de organisatie van het tornooi Aalst 

in de voorziene tornooiweek (4 tot 9 juli 2022) op zich te nemen op hun ballodroom te 

Herdersem (Aalst). De kaatsclub Herdersem is bereid om te voldoen aan alle 

organisatieverplichtingen (opgelegd door de NK-FNJP) en is ook bereid om de volgende jaren 

eveneens deze tornooiorganisatie op zich te nemen. 

Het Bestuursorgaan gaat akkoord met de kandidatuur en het voorstel van de Kaatsclub 

Herdersem om het tornooi Aalst te organiseren op hun ballodroom om reden dat de 

organisator een club is en dan nog een club van de Stad Aalst (als deelgemeente) , alsook 

omdat zij in het recente verleden diverse organisaties (o.a.edities Beker van Vlaanderen, 

President's Cup, finales Kamp.van België, memorials enz.) met succes organiseerden.  

Bovendien zijn zij schuldenvrij ten opzichte van de bondsinstanties.  

 

4. Digitale Pasjes Sporta  

Alle clubs ontvingen uitvoerig de beschrijving van de inhoud van de digitale pasjes. 

Van een 3-tal clubs wordt eerstdaags het antwoord nog verwacht. Onze secretaris is bezig met 

de aangepaste inschrijvingen bij Sporta en zal eerstdaags de aangepaste eenheidsformulieren 

sturen naar de clubs. Aan de clubs wordt gevraagd deze eenheidsformulieren goed na te 

kijken en eventuele bijkomende aanpassingen te melden aan onze secretaris. 

 

5. Nieuw logo Kaatsentiteit Vlaanderen 

Een nieuw logo(zie bijlage) wordt voorgesteld en goedgekeurd door ons Bestuursorgaan. 

In het logo zitten een kaatsterrein, een witte bal, de gele kleur van Vlaanderen  

en de naam vervat. Een gelijkaardig logo werd voor de nationale koepel en de Waalse  

Vleugel reeds goedgekeurd. 

 

6. Vlaams kampioenschap One Wall te Hamme 

Hopelijk kan dit kampioenschap doorgaan mét publiek. In een volgende Nieuwsbrief worden 

alle inschrijvingsmodaliteiten en programma nog medegedeeld. 

   

7. Handschoenencontroles 2022. 

Onze 1ste globale handschoenencontrole Nationale en Gewestelijke (+ Bevordering) gaat 

door te AALST, lokaal Volkshuis, op zaterdag 29 januari 2022 van 10u15 tot 12u. 

Te Bever in de Freest (kaatsplein) op zaterdag 29 januari 2022 van 09u30 tot 11u30. 

Rond half februari volgt een 2de controle. 

De globale controles zijn gratis. 



8. Kastoestand 

Alle verrichtingen van december 2022 worden overlopen. Het boekjaar 2021 zal 

afgesloten worden met een positief resultaat. 

   

9. Varia 

- De kalenders voor N3, Bevordering en Gewestelijke reeksen zullen binnenkort  

  naar de clubs gestuurd worden. 

- De documentatiefolder 2022 is in volle voorbereiding. De definitieve beslissing om 

  te laten drukken zal genomen worden als er zekerheid is over het al dan niet  

  tijdig begin van de competities.  

 

 

Volgende vergadering van ons Bestuursorgaan wordt later vastgelegd. 

 

 

Vervangend secretaris                                                                 De Voorzitter 

Henk Verhofstadt                                                                        Marcel De Tant 

 


