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Verslag vergadering van het Bestuursorgaan van de Kaatsentiteit 

Vlaanderen vzw van 12 mei 2022 

Aanwezig:  

 Mevrouw Troch Patricia, de heren De Tant Marcel, Dellaert Johnny, Boulonne Eddy, 

Nelis Guido, Krikilion Jean-Marie, Van Eesbeek Johny, Verhofstadt Henk. 

AGENDAPUNTEN: 

1. Goedkeuring verslagen vergadering Bestuursorgaan van 16/03/2022 en 16/04/2022. 

Het Bestuursorgaan keurt unaniem deze verslagen goed. 

2. Debriefing NK-FNJP – stand van zaken  

- De toewijzing Finale Beker van België is toegewezen aan de maatschappij Acoz. 

- Momenteel zijn studies lopende voor de productie van een nieuwe bal (type Marlaire) 

- Covid 19: een wedstrijd zal/kan enkel verplaatst worden als er minstens 2 spelers besmet 

zijn. Het bewijs van besmetting dient verstuurd te worden naar info@nk-fnjp.be . 

- De vertegenwoordigers van de Entiteit Vlaanderen hadden voorstellen uit de AV voorgelegd 

aan de vergadering van het BO van de Koepel: 

    - kan men op het scheidsrechterblad in N3 zeven spelers melden? Antwoord: negatief. 

    - ook op voorstel om 2 vervangingen toe te laten per wedstrijd werd negatief geantwoord. 

    - de vraag voor 2 gratis ingangskaarten voor ploegen in N3 werd positief beantwoord. 

    - de vraag of een gekwetste speler kan hervatten in ploeg lagere reeks (matchritme opdoen) 

       van zijn club werd negatief beantwoord. 

        

3. Zaak Kaatsclub Hamme Zogge & Musch M. vs. Kaatsentiteit Vlaanderen. 

- De zaak werd uitvoerig besproken tijdens deze vergadering van het BO. 

- Het BO heeft beslist zich in deze zaak te vrijwaren tegen eventuele klachten en claims en  

  heeft hiervoor de bvba Van Landuyt en vennoten Advocaten aangesteld. Inmiddels  

  werd hiervoor reeds een factuur van 907,50€ overgemaakt. 
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4. Handschoenencontroles + ballen. 

      - Momenteel zijn alleen “individuele handschoencontroles” op afspraak mogelijk. 

      - De leveringen van de ballen gebeurt via de afhaalpunten bij Henk, Johnny en Marcel. 

5. Lastenboek organisaties in Vlaanderen in 2022. 

Organisaties in Vlaanderen in 2022: 

      -     18 juni 2022 President’s Cup Nationale 2 in Vlaanderen (4 ploegen -2 Vl &2 Waalse) 

- 25 juni 2022 Cup Day voor Prepupillen te Grimminge. 

- 2 juli 2022 Finale Beker van Vlaanderen voor Miniemen. 

- 23 juli 2022 Finaledag Beker van Vlaanderen voor Gewestelijke en Kadetten. 

- 13 augustus 2022 Finaledag Beker van België voor Kadetten. 

- 15 augustus 2022 Finaledag Beker van Vlaanderen N3/Bevordering en Pupillen. 

Het lastenboek voor deze organisaties zal binnenkort gestuurd worden. 

Voor de finaledag Beker van België voor Kadetten en de President’s Cup (N2) wordt een 

subsidie voorzien van 500€ door de nationale koepel. 

Voor de President’s Cup krijgt de best geklasseerde Vlaamse Club in N2 na de heenronde 

de voorkeur om te organiseren.   

6. Algemeen Forfait van Kaatsclub Kastel in Gewestelijke. 

Het Bestuursorgaan neemt nota van het Algemeen Forfait van de Kaatsclub Kastel in 

Gewestelijke 2 (ontvangen op 9 april 2022). Dit algemeen forfait na het indienen van de 

éénheidslijst zal beboet worden met een bedrag dat gelijk is aan de borgsom voorzien voor de 

afdeling waarin het forfait zich voordoet (125€), zie ook R.I.O. art.12.12. 

 

7. Solidariteitsbijdrage 2022. 

De solidariteitsbijdragen voor alle clubs blijven ongewijzigd. Er wordt 500€ toegekend per 

volwaardig ingeschreven jeugdploeg die het seizoen 2022 beëindigd heeft.  

 

7. Kastoestand. 

De schatbewaarder geeft een toelichting over de kastoestand van onze Kaatsentiteit 

Vlaanderen.   

 

8. Varia 

- Voor de jeugdselecties zullen er terug trainingen voorzien worden. De heer De Bruyn 

Peter (jeugdopleiding en begeleiding) zal tijdig zijn selecties en data voor de 

trainingen bekend maken aan de secretaris, de geselecteerde spelers en hun resp. club. 

De Nationale Dag Miniemen is voorzien op 25/06/2022 te Morville (Entre Sambre et 

Meuse) en de eerste training zal doorgaan op 22/06/2022 op het kaatsterrein van 

Herdersem. 

- De bestelde documentatiefolders 2022 van onze kaatsentiteit zijn uitgedeeld aan de 

clubs (deze zijn heel positief onthaald). Er zijn nog enkele exemplaren beschikbaar, 

voor meer inlichtingen hierover gelieve contact op te nemen met onze secretaris 

Johnny. 



- De nationale brochures 2022 werd tevens geleverd aan de betrokken clubs. 

- Het Bestuursorgaan zal in de toekomst voor het Kampioenschap van Vlaanderen One 

Wall tussenkomen voor de scheidsrechters (maximum 100€) en voor de huur van de 

zaal op de finaledagen (max. 2 dagen) mits voorlegging factuur van de huur. De 

trofeeën – uitsluitend medailles – zullen door onze Kaatsentiteit besteld en geleverd 

worden zoals wij al deden in 2022. De Kaatsentiteit zal niet tussenkomen in andere 

kosten. De terugbetaling zal enkel gebeuren voor én in het jaar dat het kampioenschap 

georganiseerd wordt. 

- De tussenstanden voor de Beker van Vlaanderen voor Gewestelijke werden 

voorgelegd en goedgekeurd. Ook de 4 finalisten voor de Beker van Vlaanderen N3-

Bev op 15 augustus 2022 zijn gekend: Wieze-Herdersem-Grimminge-Galmaarden  

(topaffiche!). 

- De facturatie van de clubs zal door onze secretaris-schatbewaarder binnenkort 

opgemaakt worden en verstuurd naar de clubs.  

  

Volgende vergadering van ons Bestuursorgaan zal later medegedeeld worden. 

 

De Secretaris                                                                               De Voorzitter 

Johnny Dellaert                                                                         Marcel De Tant 

  


