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Verslag vergadering van het Bestuursorgaan van de Kaatsentiteit 

Vlaanderen vzw van 31 augustus 2022 

Aanwezig:  

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

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

Verontschuldigd: De heer Nelis Guido. 

AGENDAPUNTEN: 

1. Goedkeuring verslag vergadering Bestuursorgaan van 29/06/2022. 

Het Bestuursorgaan keurt unaniem dit verslag goed. 

2. Debriefing NK-FNJP – stand van zaken  

- De heer Verheyden Karel (Galmaarden) heeft persoonlijk uitleg gegeven in de 

koepelvergadering over het geleden verlies wegens laattijdige verschuiving van speeldag in 

N1. De voorzitter de heer Ergot belooft een voorstel uit te werken om de getroffen clubs te 

compenseren. 

- Voor de finale van de BvBelgië voor de jeugd zal men vanaf 2023 terug streven naar 

finaledagen met 6 ploegen. 

- Het voorstel Kampioenschap & tornooien 2023 zal op de volgende vergadering terug 

besproken worden.  

- De herstructureringsvoorstellen van de nationale voorzitter V. Ergot zijn nog te vaag voor 

verdere bespreking. 

-Mail van het CIJB (internat.bond) bevestigt dat de deelnemende ploegen aan de Champions 

League kunnen genieten van een vergoeding van 1000€. 

 

3. Evaluatie Bekerfinales in de Kaatsentiteit Vlaanderen. 

De bekerfinales van Vlaanderen voor zowel N3/Bevordering en Pupillen als voor 

Gewestelijke en Kadetten waren opnieuw een succes met veel ambiance. Er was terug veel 

belangstelling zowel s ’morgens bij de jeugd als s ’namiddags bij de volwassenen. Wij 

betreuren het forfait van een kadettenploeg voor dergelijk evenement. 
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Het Bestuursorgaan bedankt van harte de beide organisatoren, maar vooral ook hun 

medewerkers die bij deze hitte de ganse dag in de weer waren om van deze dag een topdag te 

maken. Bedankt en proficiat!!! 

4. Ballen en handschoenen. 

De ballen voor seizoen 2023 wijzigen niet en zullen dezelfde blijven als 2022. 

Ook voor de handschoenen hebben wij nog geen melding gekregen voor wijzigingen. 

5. Kastoestand. 

De schatbewaarder geeft een toelichting over de kastoestand van onze Kaatsentiteit 

Vlaanderen.  

 

6. Varia 

- De secretaris zal samen met de heer De Bruyn Peter (jeugdverantwoordelijke selecties) een 

vergadering vastleggen met de jeugdverantwoordelijken om enkele punten te bespreken en te 

luisteren naar hun vragen en opmerkingen om deze dan voor te leggen aan het 

Bestuursorgaan. 

- Het nieuwe aansluitingsdocument 2023 is terug te vinden op onze website onder de link 

“downloads”. 

- Vanaf 2023 is er een tariefwijziging bij Sporta voor de ledenverzekering, deze gaat van 11€ 

naar 12€. 

- Er werd een bevraging gedaan bij alle Vlaamse Clubs die in de Gewestelijke reeksen spelen 

in verband met hun wensen voor seizoen 2023 om deel te nemen in de Waalse competities. 

De meeste clubs reageerden positief. Wij leggen dit voor aan de verantwoordelijken van de 

Waalse Vleugel. Ook voor de jeugdploegen zal een voorstel uitgewerkt worden.  

 

Volgende vergadering van ons Bestuursorgaan zal later medegedeeld worden. 

 

De Secretaris                                                                               De Voorzitter 

Johnny Dellaert                                                                         Marcel De Tant 

  


