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BESTUURLIJKE MEDEDELINGEN
Jaargang 2015

Nr. 5

Deurne, 4 maart 2015.

BIJGESLOTEN KAN U DE VOLGENDE BIJLAGEN TERUGVINDEN
VANWEGE HET COMITE VOOR WEDSTRIJDZAKEN
- Uitslagen van de wedstrijden van 21/22, 28 februari/1 maart 2015
- Klassement zaalcompetitie 2014-2015 (versie 2 maart 2015)
VANWEGE HET BONDSECRETARIAAT
- Ledenstatistiek per 28 februari 2015
AFFICHES
- Halve finales Junioren op 13 maart 2015
- Halve finales Jeugdreeksen op 14 maart 2015
- Halve finales Topleague op 14 maart 2015
- Zaalfinales Jeugdreeksen & Senioren op 15 maart 2015
- Zaalfinales Lagere reeksen op 21 maart 2015

RAAD VAN BESTUUR

1. Ontslag in gemeenschappelijk akkoord
 Kaat Van Muylder (komende van Vobako Lichtaart vzw)
2. Wijziging
Comité Recreatie
Leden: ontslag op eigen verzoek: Patricia De Groot.
Kandidaat-scheidsrechter klasse C
(bijvoegen): Stef Cleyman, Sven Janssens, Tom Slegers, Bert Van Rompaey, Tom Vlaminckcx, Ken
Ploegaerts, Jorden Verest en Erik Baetens.
Scheidsrechter klasse D
(bijvoegen): Lies Brynaert, Elke Gijsen en Marc Van Den Bulck.
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03. Verslag van de Raad van Bestuur van 17 februari 2015

NOTULIST
VOORZITTER
AANWEZIG
VERONTSCHULDIGD

Jan Van den Berghe (Secretaris-generaal)
Danielle Ruts
Eddy Versele, Jan Andries, Marc Van Leuven, Frank Buvens, Alex Elewaut, Karel
Bastiaensen, Eric Duchesne, Yves Daelmans, Jef Verboven
Pierre Coppens

1. Uitnodigingen en vertegenwoordiging:
Uitnodigingen:
 Van de VSSF voor de prijsuitreiking op het Groot Vlaams Studenten Kampioenschap op
woensdag 4 maart 2015 in Gent.
Vertegenwoordigingen:
 Overleg met FOD Financiën op donderdag 5 februari 2015 in Brussel: D. Ruts, J. Verboven,
A. Elewaut en J. Van den Berghe.
 Overleg met Karel de Grote-Hogeschool over samenwerking op vrijdag 6 februari 2015 in
Antwerpen: M. Van Leuven, Y. Daelmans.
2. Briefwisseling:
 Brief supporter naar aanleiding van het incident tijdens wedstrijd.
 Aangetekende brief van AKC met protest over de wedstrijd Scholieren 1A: AKC A – Kwik A.
 Mail van Michaël Meers (eindredacteur sport van het Belang van Limburg).
 Mail aan VSF en Ministerie van Sport over stages in sportorganisaties.
3. Goedkeuring verslag Raad van Bestuur:
Het verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur van 3 februari 2015 wordt goedgekeurd.
4. Comités:
Verslagen van:
 Comité Beachkorfbal van 20 januari 2015.
 Comité Opleiding Scheidsrechters van 22 januari 2015.
 Comité voor Wedstrijdzaken van 22 januari 2015.
 Centraal Scheidsrechters Comité/Comité Opleiding Scheidsrechters – League van 26 januari 2015.
 Directie Jeugd van 28 januari 2015.
 Comité voor Jeugdkorfbal van 28 januari 2015.
 Centraal Scheidsrechters Comité – beoordelaars van 2 februari 2015.
 Centraal Scheidsrechters Comité/Comité Opleiding Scheidsrechters – League van 2 februari 2015.
 Regelingscomite van 3 februari 2015.
 Regionaal Comité Oost- en West-Vlaanderen Kern van 8 februari 2015.
 Regionaal Comité Oost- en West-Vlaanderen van 8 februari 2015.
 Centraal Scheidsrechters Comité/Comité Opleiding Scheidsrechters – League van 9 februari 2015.
 Centraal Scheidsrechters Comité van 11 februari 2015.
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5. Directies:
Algemeen:
JAV maart 2015:
In eerste instantie wordt beslist dat na de toelichting door Dynamo er een update zal gegeven
worden van de stand van zaken na de W&S.
De volgorde van de agenda voor de JAV zal worden aangepast, zodat er een logische opvolging in
de te stemmen zaken is.
Opvolging W&S vergadering:
Y. Daelmans benadrukt de noodzaak om naar de clubs te communiceren wat er intussen gebeurd
is met de resultaten die voortvloeiden uit de W&S. De Raad van Bestuur gaat akkoord om een
stand van zaken te geven op de komende JAV. De Directies die hieromtrent al acties ondernomen
hebben zullen die doorgeven aan Y. Daelmans, zodat hij een overzicht kan maken.
Directie Competitie:
Overeenkomst organisatie Finale Beker van België:
Rekening houdend met de drukke schema’s bij de kruisfinales in Herentals en de zaalfinales in de
Lotto Arena, zal de KBKB aan AKC voorstellen om de overeenkomst officieel te ondertekenen bij
de eerstvolgende finale van de Beker van België op 1 mei 2015 op AKC.
Feedback Korfbal Challenge:
Y. Daelmans geeft feedback over zijn onderhoud met K2000 over de mogelijkheid van het
organiseren van een Korfbal Challenge tijdens de periode dat de competitie voor de hoogste
reeksen stilligt naar aanleiding van de voorbereiding op het WK. Voor de verdere verwerking zal
Y. Daelmans meerdere clubs betrekken in een Denkcel/Werkgroep.

Directie Intern Beheer:
Voordracht Vereremerkingen:
J. Van den Berghe brengt de voordracht van het Comité Vereremerkingen en Onderscheidingen.
Voorstel reglementswijziging Rijko:
J. Andries geeft kort toelichting bij het voorstel van Rijko. J. Van den Berghe stuurt voorstel door
naar de Directie Competitie voor advies.Het voorstel en het advies zal dan namens de Raad van
Bestuur overgemaakt worden aan het Comité der Reglementen voor verdere uitwerking.
Directie Interne & Externe Communicatie:
Aanleveren informatie nieuwe website:
Y. Daelmans vraagt dat alle betrokkenen de pagina’s en content die nu al op de nieuwe website
staan zouden nakijken en, indien nodig, nog aanvullende informatie bezorgen. In de nieuwe
website gaat geen doorklik meer aangemaakt worden naar alle @korfbal mailadressen van de
clubs.
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Directie Recreatie:
Organisatie Beachkorfbal:
K. Bastiaensen meldt dat de mensen van Beachkorfbal een project van oprichtingsakte voor een
aparte vzw klaargemaakt hebben.
J. Van den Berghe meldt dat hij al een afspraak heeft op dinsdag 3 maart 2015 met Kevin
Lauwers en Glenn Lanckbeen. J. Andries zal ook aanwezig zijn op deze bijeenkomst.
Directie Scheidsrechters:
Verslag overleg met FOD Financiën:
J. Van den Berghe doet verslag over het onderhoud dat een delegatie van de KBKB (D. Ruts, J.
Verboven, A. Elewaut en J. Van den Berghe) heeft gehad met de FOD Financiën over de vraag van
de KBKB om een akkoord te sluiten over het fiscaal niet belastbaar maken van
scheidsrechtersvergoedingen. Voor deze bespreking was een document voorbereid waarin een
overzicht werd gegeven van het gemiddelde aantal prestaties als scheidsrechter en assistent
(ingedeeld per klasse) en de vergoedingen die hier tegenover staan. Het overleg verliep in een
positieve sfeer. Vanwege FOD Financiën werd gevraagd om een oplijsting te maken van de
gemiddelde kosten die een scheidsrechter heeft voor het uitoefenen van zijn functie. Indien deze
in verhouding staan tot de inkomsten, is dit een belangrijk argument om deze inkomsten als niet
belastbaar te beschouwen. J. Van den Berghe maakt, op basis van de verkregen info van A.
Elewaut, een overzicht van de gemiddelde kosten van een scheidsrechter, zodat dit kan
doorgestuurd worden naar FOD Financiën.
Directie Financiën:
Financiële rapportering 2014:
D. Ruts geeft nog toelichting bij de financiële rapportering voor 2014.
6. Data vergaderingen:
2015: 3 maart – 17 maart – 31 maart – 21 april – 5 mei – 19 mei – 2 juni – 16 juni.

DISCIPLINAIR COMITE
Het Disciplinair Comité, bestaande uit de heer Bob Delbaere (voorzitter), Luc Danssaert (secretaris)
mevrouw Carina De Laet (raadslid) en de heer Andre Verleene (raadslid), behandelde op 23 februari 2015
volgend dossier en deed hierin uitspraak:
Wedstrijd: Scholieren 1B. GP Temse A – KCBJ A
Scheidsrechter: Van Pellecom Nico
Uit het verslag van de scheidsrechter, de verklaring van betrokkene Johan Van Grimberge en het
wedstrijdformulier blijkt dat betrokkene Johan Van Grimberge tijdens de wedstrijd zich meerdere malen
oneens uitte over de beslissingen van de scheidsrechter, tevens na de wedstrijd bedreigend overkwam ten
opzichte van de scheidsrechter.
Artikel 48 van het Huishoudelijk Reglement in acht genomen, wordt betrokkene Johan Van Grimberge
effectief geschorst als coach of ass. coach voor 1 wedstrijd.
Tengevolge van deze beslissing wordt betrokkene Van Grimberge Johan geschorst als coach of ass. coach
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voor 1 wedstrijd voor volgende speeldag: wedstrijdblok V15, normaal voorzien op 27-28-29 maart 2015.
Tevens wordt aan de vereniging Temse, volgens artikel 48 van het Huishoudelijk Reglement, het bedrag van
13K ten laste gelegd.
Het Disciplinair Comité, bestaande uit de heer Bob Delbaere (voorzitter), Luc Danssaert (secretaris),
mevrouw Carina De Laet (raadslid) en de heer Andre Verleene (raadslid), behandelde op 23 februari 2015
volgend dossier en deed hierin uitspraak:
Wedstrijd: 2de Gewestelijke F Beveren-Waas – ATBS 2
Scheidsrechter: D’Hollander Dirk
Uit het verslag van de scheidsrechter, de verklaring van de betrokkene Marina Verdonck en het
wedstrijdformulier blijkt dat betrokkene Marina Verdonck tijdens de wedstrijd zich minachtend uitte
tegenover de scheidsrechter.
Artikel 48 van het Huishoudelijk Reglement in acht genomen, wordt betrokkene Marina Verdonck effectief
geschorst als speelster voor 1 wedstrijd.
Tengevolge van deze beslissing wordt betrokkene Verdonck Marina geschorst als speelster voor 1 wedstrijd
voor volgende speeldag: wedstrijdblok V15, normaal voorzien op 27-28-29 maart 2015.
Tevens wordt aan de vereniging ATBS, volgens artikel 48 van het Huishoudelijk Reglement, het bedrag van
13K ten laste gelegd.
Het Disciplinair Comité, bestaande uit de heer Bob Delbaere (voorzitter), Luc Danssaert (secretaris),
mevrouw Carina De Laet (raadslid) en de heer Andre Verleene (raadslid), behandelde op 23 februari 2015
volgend dossier en deed hierin uitspraak:
Wedstrijd: 2de Gewestelijk A AKC 3 –KWIK 3 Dossiernr: (2014-2015 V101115)
Scheidsrechter : Bruynaerts Lien
Uit het verslag van de scheidsrechter, de verklaring van de betrokkene Steve De Jonghe en het wedstrijdformulier blijkt dat betrokkene Steve de Jonghe tijdens de wedstrijd zich oneens uitte over de beslissingen
van de scheidsrechter, tevens na de wedstrijd zonder toestemming het veld verliet.
Artikel 48 van het Huishoudelijk Reglement in acht genomen, wordt betrokkene Steve De Jonghe effectief
geschorst als speler voor 3 wedstrijden.
Tengevolge van deze beslissing wordt betrokkene De Jonghe Steve geschorst als speler voor 3 wedstrijden
voor volgende speeldagen: wedstrijdblok V15, normaal voorzien op 27-28-29 maart 2015; wedstrijdblok V16,
normaal voorzien op 17-18-19 april 2015 en wedstrijdblok V17, normaal voorzien op 24-25-26 april 2015.
Tevens wordt aan de vereniging Kwik, volgens artikel 48 van het Huishoudelijk Reglement, het bedrag van
13K ten laste gelegd.
Luc Danssaert
Secretaris
Gele Kaarten
Wegens het getoond krijgen van twee of meer gele kaarten binnen een periode van 12 maanden, worden
volgende betrokkene geschorst:
Als speler voor alle wedstrijden van blok V17 van het seizoen 2014-2015 wanneer deze wedstrijden ook
gespeeld worden (normaal 27-28-29 maart 2015).

 Desaever Kevin
 Pauwels Glenn

(Loenhout)
(Riviera)
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COMITE VOOR PROTESTEN

Uitspraak betreffende Protest AKC, inzake wedstrijd Scholieren 1A AKC A- Kwik A (Z102523 d.d. 31
januari 2015)
Het Comité voor Protesten bestaande uit Dirk Poschet, Rudi Schram, Willy Van de Velde, Tina Van
Grimberge, Ronny Van Ginkel en Werner De Vooght.
neemt kennis op:
- 3 februari 2015 van de mail AKC (via bondsbureau) inzake protest betreffende de wedstrijd Z102523 dd.
31 januari 2015;
- 3 februari 2015 van het wedstrijdformulier;
- 4 februari 2015 van het verslag van scheidsrechter;
- 4 februari 2015 van het verslag van nog aanwezige scheidsrechter van vorige wedstrijd;
- 4 februari 2015 van het verslag van reeds aanwezige begeleider voor scheidsrechter van volgende
wedstrijd;
- 9 februari 2015 van het aangetekend schrijven van AKC met poststempel van 3 februari 2015;
- 11 februari 2015 verduidelijking AKC inzake het tijdstip van de 5 de vervanging;
- 13 februari van het verslag van de tegenpartij.
stelt vast dat:
- AKC protest indient op een reeds afgesloten wedstrijdformulier tegen spelregel §2.2 (aanvoerder, coach,
vervangende speler) dit in verband met een 5de wissel;
- AKC in zijn aangetekend schrijven het protest op het wedstrijdformulier bevestigt, namelijk:
o er werden door Kwik 5 wissels doorgevoerd tijdens de wedstrijd in plaats van de toegestane 4 (3
meisjes en 2 jongens);
o de 5de wissel gebeurde 50 seconden voor het einde van de wedstrijd (speelster nr. 33 van Kwik werd
vervangen);
o na de wedstrijd weigert de scheidsrechter het protest van AKC te noteren op het wedstrijdformulier.
De scheidsrechter is niet ter plaatse gebleven tot 10 minuten na de wedstrijd. Kwik het ruilformulier
reeds heeft meegenomen;
o tevens vermeld AKC 2 getuigen, namelijk de begeleider van de scheidsrechter van de volgende
wedstrijd en de scheidsrechter van de vorige wedstrijd;
- op het wedstrijdformulier maar 4 wissels zijn opgeven, waarvan niet de Kwik-speelster met nr. 33;
- het ruilformulier geen vermelding maakt van het protest;
- de scheidsrechter in zijn verslag aangeeft maar 4 wissels genoteerd te hebben en geen weet heeft van
een 5de wissel; hij tot 10 minuten na de wedstrijd aanwezig was; het protest buiten zijn weten om werd
genoteerd na het afsluiten van het wedstrijdformulier;
- de nog aanwezige scheidsrechter van de vorige wedstrijd bevestigd:
o dat de betrokken scheidsrechter voor de vastgestelde 10 minuten reeds weg was;
o dat het protest inderdaad later werd genoteerd enkel op het thuisformulier;
o hij te ver af stond om te horen of de betrokken scheidsrechter weigerde het protest te noteren;
o hij niet de volledige wedstrijd heeft gezien, waardoor hij geen kennis heeft van (het aantal) wissels;
- de reeds aanwezige begeleider van de volgende scheidsrechter in zijn verslag aangeeft:
o dat hij, samen met de scheidsrechter van de vorige wedstrijd, enkele minuten van het einde de
wedstrijd heeft gevolgd;
o hij stelt dat de betrokken scheidsrechter een tiental minuten na de wedstrijd is gebleven;
o AKC gevraagd heeft om protest op te schrijven, de scheidsrechter hierop niet gereageerd heeft;
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o het protest later enkel op het thuisformulier werd genoteerd en dat Kwik zeer snel was verdwenen
met het ruilformulier;
o hij het aantal wissels niet kan bevestigen, omdat hij enkel de wedstrijd heeft gezien enkele minuten
voor het einde.
besluit op basis van hogergenoemde vaststellingen, dat:
- wat betreft de ontvankelijkheid, t.t.z. het correct indienen van het protest conform artikel 69 Reglement
van Wedstrijden:
o het niet aan de scheidsrechter is om een protest op het wedstrijdformulier te vermelden, hij,
conform art. 69-2 Reglement van Wedstrijden, er enkel nota moet van nemen. Het effectief
aanduiden van het protest behoort tot het takenpakket van de ploegafgevaardigde, door het
aankruisen van één of meerdere vermelde paragrafen van de spelregels op het wedstrijdformulier
en dit eigenhandig te dateren en te handtekenen en dit alles binnen de 10 minuten na de wedstrijd
(art. 69-1 Reglement van Wedstrijden);
o de scheidsrechter, op basis van zijn verslag, de vooropgestelde 10 minuten na de wedstrijd, zou
hebben gerespecteerd; doch er omwille van de genoemde getuigen hier onduidelijkheid over heerst;
o het protest wordt aangenomen als ontvankelijk.
-

wat betreft de gegrondheid:
o De betrokken scheidsrechter voldoende kan aantonen dat hij maar 4 vervangingen heeft gezien en
genoteerd, zoals weergegeven op zijn notitieblok en het wedstrijdformulier;
o Het protest niet gegrond is.

-

er conform artikel 70-1 Reglement van Wedstrijden 38K dossierkosten ten laste worden gelegd aan AKC.
Werner De Vooght
Voorzitter
COMITE VOOR TOPKORFBAL

Selectie Diamonds voor het IKF WORLD KORFBALL CHAMPIONSHIP 2015 in België
Het betreft een quasi definitieve selectie met 17 geselecteerden. De uiteindelijke groep zal bestaan uit 8
dames en 8 heren.
Dames :
Julie Caluwé
Nienke Daelman
Shiara Driesen
Sara Goossens
Patty Peeters
Nikki Schilders
Karen Van Camp
Annelies Vandenberghe
Zahra Verhoeven
Heren :
Jarni Amorgaste
Jesse De Bremaeker
Davor Duronjic
Jari Hardies
Nick Janssens
Mitch Lenaerts
David Peeters
Yve Van Harneveldt

(Voorwaarts)
(Borgerhout/Groen Wit)
(AKC)
(Boeckenberg)
(Scaldis)
(Boeckenberg)
(Boeckenberg)
(Voorwaarts)
(Meeuwen)
(Borgerhout/Groen Wit)
(Boeckenberg)
(Boeckenberg)
(AKC)
(Boeckenberg)
(Riviera)
(Scaldis)
(Sikopi)
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AFFILIATIES

CLUB

REEKS

ARTEMIS-SCHOTEN

PUP
BEN
BEN
KAD
PUP
KAD
REC
REC
BEN

M
M
J
J
J
J
D
H
M

BEN
SCH
KAD
REC
ADH

J
M
M
D

BOECHOUT-VREMDE
BOUTERSEM
MINERVA
NEERLANDIA

PUTSE
RIJKO
RKC RETIE
SCALDIS

LIDNR

SIKOPI
SINTGILLISWAAS
THE BLUE GHOSTS

ADH
SEN
KAD
KAD

H
M
J

VOBAKO

PUP

M

66616
66617
66618
66614
66615
66631
49925
49712
66628
66630
66629
60489
65476
66623
66627
66626
62682
46736
66625
66624
66622
66621
66620
66619

AFFILDATUM
20.02.2015
20.02.2015
20.02.2015
20.02.2015
20.02.2015
03.03.2015
03.03.2015
20.02.2015
03.03.2015
03.03.2015
03.03.2015
27.02.2015
26.02.2015
24.02.2015
03.03.2015
03.03.2015
03.03.2015
03.03.2015
26.02.2015
02.03.2015
24.02.2015
24.02.2015
24.02.2015
20.02.2015
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FAMILIENAAM en VOORNAAM
L VAN LEUVEN LANI
JACOBS LENN
MEEUSSEN ROBBE
L CASTEELS JONAS
L ROELANDT QUINTEN
L COESSENS SENNE
L BERTE SARA
L DE CLOEDT FILIP
SCHOUTTEETEN EMIEL
VERMEULEN TINE
VERMEULEN LUKAS
L VAN MUYLDER KAAT
DE BEUCKELAER SAM
L FREDERICKX BIANCA
BAETENS STEVE
BYNOE FERRE
COLIN JEAN
VAN DE WEYER ROBERT
VAN DE VELDE KRISTOF
L ROTTIER BJORN
L POLEYN EMMELINE
L GLORIEUX LUCAS
L GLORIEUX THOMAS
L MERVIS ANOUK

