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VERSLAG ALGEMENE VERGADERING VAN DE VZW KAATSENTITEIT 

VLAANDEREN - INFORMATIEF GEDEELTE - VAN ZATERDAG 16 APRIL 2022 

Ondernemingsnummer 0475.438.174  -  RPR Gent afd. Derdermonde 

AANWEZIG:  

Mevrouw Troch Patricia en de heren Dellaert Johnny, De Tant Marcel, Krikilion Jean-

Marie, Nelis Guido, Verhofstadt Henk en Van Eesbeek Johny als leden van het 

Bestuursorgaan. 

De heer Peter De Bruyn (Jeugdwerking). 

Verontschuldigd: de heer Boulonne Eddy. 

Alle aangesloten clubs zijn vertegenwoordigd. 

AGENDAPUNTEN: 

1. Verwelkoming door de voorzitter 

De voorzitter de heer Marcel De Tant verwelkomt de afgevaardigden van alle clubs en de 

leden van het Bestuursorgaan. Hij dankt alle medewerkers - zowel de clubbestuurders, de 

vrijwilligers als de leden van het Bestuursorgaan - voor hun inzet. Alle nieuwigheden en 

wetenswaardigheden voor het seizoen 2022 zijn gebundeld in de documentatiefolder 2022. De 

voorzitter benadrukt nog eens het belang van deze folder. De voorzitter vraagt aan de 

clubbestuursleden om deze folder beschikbaar te houden voor hun betrokken leden en dit 

vooral met de bedoeling om misverstanden te vermijden. 

De voorzitter deelt eveneens mee dat de Algemene Vergadering uit 2 delen bestaat, namelijk 

het statutair gedeelte en het informatief gedeelte (met algemene mededelingen). Nadien is er 

ook de mogelijkheid om vragen te stellen. 

Tevens worden de documentatiefolders, de scheidsrechtersboeken, de bestelde ballen, de 

Sporta-pasjes meegegeven aan de betrokkenen. 
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2. Statutair gedeelte - goedkeuring jaarrekening 2021, budget 2022 en kwijting 

bestuurders.  

Zie afzonderlijk verslag. 

3. Algemene mededelingen. 

- De oefenwedstrijden onder beheer van de K.E. Vlaanderen worden gespeeld met eigen 

scheidsrechters.  

- Er is een nijpend tekort aan scheidsrechters. Kandidaat-scheidsrechters kunnen contact 

opnemen met de verantwoordelijk Marcel De Tant. 

- De kaatsuitslagen dienen (direct) na de match doorgebeld (of SMS) te worden naar Marcel 

(volwassenen) en Johnny (Jeugd) voor alle wedstrijden onder beheer van de K.E. Vlaanderen. 

Voor de wedstrijden van Nationale 1-2-3 dienen de uitslagen niet meer doorgebeld te worden, 

daar de scheidsrechters de uitslagen encoderen op een speciaal GSM-nummer. 

- Voor de kampioenschapswedstrijden zal er een officiële scheidsrechter aangeduid worden 

voor alle reeksen van Nationale en Bevordering door de verantwoordelijke Fabian Peltier, 

voor de Gewestelijke reeksen kan het zijn dat er geen scheidsrechters beschikbaar zijn en dat 

er aan de clubs wordt gevraagd om een gelegenheidsscheidsrechter te voorzien. Marcel De 

Tant blijft verantwoordelijk voor de aanduidingen in Vlaanderen. 

- Het aantal toegelaten spelers op het scheidsrechtersblad van Nationale 1-2-3: 6 spelers en 

voor GEWESTELIJKE en JEUGD: 7 spelers. In de oefenwedstrijden mogen er in deze 

reeksen meer spelers opgesteld worden, zie hiervoor art.13.3 van het Reglement van 

Inwendige Orde.    

- De individuele handschoenencontroles kunnen vanaf 15 april 2022. Deze zijn betalend: 5€ 

voor alle reeksen. De individuele controles kunnen alléén op afspraak. Hiervoor dient contact 

opgenomen te worden met 1 van de bevoegde controleurs.  

- De jeugdbegeleider Peter De Bruyn geeft een korte uitleg over de organisatie van de 

selecties en de bijbehorende trainingen die zullen doorgaan op het terrein van Herdersem. De 

geselecteerde spelers zullen tijdig verwittigd worden. Ook hun club zal hiervan verwittigd 

worden. 

- De solidariteitsbijdrage voor jeugdploegen blijft behouden voor het seizoen 2022. 

- Lees vooral de Documentatiefolder 2022…er staan tal van wijzigingen in op vlak van 

barema’s en forfaitbedragen. 

4. Rondvraag  

Een aantal vragen worden beantwoord en een aantal opmerkingen en/of vragen zullen 

voorgelegd worden op de volgende vergadering van het Bestuursorgaan van de koepel en in 

een volgend verslag opgenomen worden.  

 



 

 

 

5. Slot 

De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun open en vooral opbouwende inbreng tijdens 

deze Algemene Vergadering. 

Hij wenst hun tevens een sportief en succesvol seizoen 2022 toe. 

 

 

De secretaris                                                                 De Voorzitter 

Johnny Dellaert                                                           Marcel De Tant 

 

 


