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Verslag vergadering van het Bestuursorgaan van de Kaatsentiteit 

Vlaanderen vzw van 17 november 2022 

Aanwezig:  

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

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

Uitgenodigd en aanwezig voor punt 3.: De heer Baert Jasper (Kastel). 

AGENDAPUNTEN: 

1. Goedkeuring verslag vergadering Bestuursorgaan van 13/10/2022. 

Het Bestuursorgaan keurt unaniem dit verslag goed. 

2. Debriefing NK-FNJP – stand van zaken  

Zie ook verslag van de vergadering van de koepel van 24/10/2022. 

- de nieuwe (geleverde) versterkingen, zullen in Vlaanderen door Marcel verdeeld worden.  

- voor de organisatie van de Belgische Kampioenschappen One Wall zijn er 2 kandidaten: 

In Wallonië: Huissignies en in Vlaanderen: Hamme Big Blue. Verdere informatie volgt nog. 

3. Seizoen 2023 – N3 – Gewestelijke reeksen en jeugd – bekercompetities – beker van 

Stad Aalst 2023. 

- Voor het seizoen 2023 zijn de reeksen N3, Bevordering en Gew 1-2 samengesteld door de 

Waalse Vleugel en doorgestuurd naar de betrokken clubs. In december volgen de reeksen 3de 

Gewestelijke en Jeugd.  

- er is een voorstel om een Beker van België te organiseren in 2023 voor de lagere reeksen. 

De Beker van Vlaanderen blijft wel behouden in alle reeksen zoals dit jaar. De Beker van de 

stad Aalst zal in 2023 vervangen worden door de Memorial Moens-Boulonne-De Wolf. 

4. Samenwerking Waalse Vleugel/Vlaamse Vleugel – aansluitingsbijdragen en taksen. 

Voor de clubs die een gezamenlijke competitie (Waalse Vleugel en Vlaamse Vleugel) spelen 

zal er een aansluitingsbijdrage aangerekend worden volgens de reeks waarin ze aantreden 

(N3=535€ -Bev.=180€ -Gew=80€) De gebruikelijke taksen op ingangstickets zullen enkel 

aangerekend worden voor de hoogste spelende ploeg per club. De verdeelsleutel tussen de 

Waalse en Vlaamse Vleugel wordt opgenomen in onze gezamenlijke overeenkomst. 
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Er werden ook enkele aanpassingen voorgesteld in het RIO van de FJPWB. Deze zullen 

besproken worden in het volgende Bestuursorgaan van de koepel. Na goedkeuring ervan 

zullen deze wijzigingen vertaald worden en overgemaakt aan onze Vlaamse clubs. 

5. Toewijzing Vlaams Kampioenschap One Wall 2023. 

De organisatie van het Kampioenschap van Vlaanderen wordt toegewezen aan de One 

Wallclub Hamme Big Blue (enige kandidaat). Dit zal doorgaan op de zaterdagen 4 en 11 

februari 2023. De organisatoren zullen door onze secretaris aangeschreven worden om het 

programma tijdig bekend te maken. De Kaatsentiteit neemt terug de kosten  

(huur zaal max. 2 dagen – tussenkomst in de scheidsrechterkosten voor max. 100€ - aankoop 

medailles) voor haar rekening. De andere kosten zijn ten laste van de organisatoren. 

6. Kastoestand. 

De schatbewaarder geeft een toelichting over de kastoestand van onze Kaatsentiteit 

Vlaanderen.  

6. Varia 

- Het Bestuursorgaan neemt nota van volgende clubwijzigingen; 

  Nieuwe secretaris Kerksken Michiels: Kim Daeseleire – kim.daesleire@gmail.com –   

0478/99.43.43 

  Naamsverandering HP Big Blue → Hamme Big Blue 

  Nieuwe secretaris Hamme Big Blue Jan Van Brempt – jan.vanbrempt@telenet.be – 

0478/52.45.35 

  Nieuwe schatbewaarder Hamme Big Blue: Danny Van Duysen: vddanny@pandora.be – 

0476/21.86.30 

  Naamsverandering Kaatsclub Bever PC → PC Bever De Freest 

Andere varia 

- De Algemene Vergadering en Kampioenenhulde gaat door op 26/11/2022 in het 

kaatslokaal van Herdersem, Harding te Herdersem om 10u. Tijdens deze vergadering 

zullen ook de kampioenen gehuldigd worden. 

- De vrijheidsaanvragen zijn vlot verlopen. 

- De nieuwe aansluitingen komen ook al vlot binnen. Enkel de originele documenten 

2023 zijn geldig. Alle andere documenten worden door Sporta geweigerd. Denk eraan 

dat de dubbele aansluitingen maar geldig zijn voor één jaar en dus telkens op het einde 

van het jaar vervallen. De documenten dubbele aansluiting of documenten overgang 

op basis van art.14.5d moeten steeds vergezeld zijn van een gedateerd 

aansluitingsformulier F1. 

Volgende vergadering van ons Bestuursorgaan later te bepalen. 

De Secretaris                                                                               De Voorzitter 

Johnny Dellaert                                                                         Marcel De Tant 
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