KONINKLIJKE BELGISCHE KORFBALBOND
VLAAMSE LIGA V.Z.W.
VERSLAG VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING
van zaterdag 7 maart 2015
in de Brabanthal 1 – 3001 Leuven
Aanwezig:
Bestuurders KBKB: Danielle Ruts, Eddy Versele, Jan Andries, Jef Verboven, Marc Van Leuven, Pierre
Coppens, Frank Buvens, Alex Elewaut, Eric Duchesne en Yves Daelmans
Namens het secretariaat van de KBKB:
Jan Van den Berghe, secretaris generaal
Julia Laurent, secretariaat
De stemgerechtigde clubs:
K.C. Ago Aalst vzw, Kon. Antwerpse Korfbal Club vzw, Appels K.C. vzw, Artemis -Schoten K.C. vzw, ASOC
Ramsel K.C. vzw, Kon. A.T.B.S. vzw, K.C. Beveren-Waas vzw, Boechout-Vremde K.C. vzw, Kon.
Boeckenberg K.C. vzw, Kon. Borgerhout/Groen Wit K.C. vzw, Bornem K.C. vzw, Boutersem K.C. vzw,
Catbavrienden K.C. vzw, Kon. Deurne K.C. vzw, Ekerse K.C. vzw (volmacht aan K.C. Loenhout vzw), K.C.
Floriant-Merelbeke vzw, Kon. Ganda K.C. vzw, Geelse K.C. vzw, Hermes K.C. vzw, Hoboken 2000 vzw,
Hoevenen K.C vzw (volmacht aan K.C. Kapellen vzw), Hove K.C. vzw (volmacht aan Sikopi vzw), Joki
vzw, K.C. Kapellen vzw, KCBJ vzw, KCOV vzw, Kon. Kwik vzw, Leuven K.C. vzw, K.C. Loenhout vzw,
Lubko K.C. vzw, Meeuwen K.V. vzw, Royal Mercurius K.C. vzw, Kon. Minerva K.C. vzw, Kon. Neerlandia
K.C., Royal Olympia Anderlecht vzw, Putse K.C. vzw, Rijko vzw, Kon. Riviera K.C. vzw, R.K.C. Retie K.C.
vzw, Royal Scaldis S.C. vzw, Sikopi vzw, Sint Gillis Waas vzw, Spartacus K.K. vzw, Sparta Ranst K. C. vzw
(volmacht aan Boechout-Vremde K.C. vzw), K.C. Technico Turnhout vzw, K.C. Temse vzw, The Blue
Ghosts Anzegem vzw, K.C. Verde vzw, Vobako Lichtaart vzw, Kon. K.C. Voorwaarts vzw.
Voorzitter ter ere: Jean-Claude Ghillebert
Namens de Ereleden: François Springael, Ludo Wils
Namens het Centraal Scheidsrechters Comité: Anny Blyweert
Namens het Comité Opleidingen Scheidsrechters: Gilbert Bollaert
Namens het Comité der Reglementen + archivaris: Wim Maerievoet
Niet aanwezig: de stemgerechtigde clubs: Vosko K.C. vzw en Vos Reinaert vzw
Verontschuldigd:
 Bestuurder Karel Bastiaensen
 Erelid: Daniel De Rudder en Ton Marteyn
 Leden van Verdienste: Paula Verwimp en Frank D’hooge
 Individueel lid: Werner Van Der Meulen
 Bondsbestuur KNKV
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INSIGNES 25 JAAR LID KBKB
De insignes voor de leden met 25 jaar lidmaatschap bij de federatie worden per post verzonden.
Verzoek om deze insignes aan hen te overhandigen tijdens een passende gelegenheid in de vereniging.
Gevierden 25 jaar lid KBKB zijn:
Club

Leden

A.K.C.

Boxstael Birger
Jassin Ben
Mertens Nick

AGO AALST

De Geyter Nick
De Saeger Frederik
Roelant Magda

ARTEMIS SCHOTEN

De Graef Willy
Dillen Evi

A.T.B.S.

Baeten Geert

BOUCHOUT-VREMDE

Henderickx Ellen
Vertongen Evi
Vingerhoedt Luc
Vleminckx Tom

BOECKENBERG

Goossens Sara
Meermans Truus
Van Droogenbroeck Monica

BORGERHOUT/G.W.

Fontijn Dennis
Van den Houdt Jelle
Van den Houdt Niels

BORNEM

D'Hertefelt Alfons

CATBA

Beutels Marina
Cleymans Stef
Meulders Steve

DEURNE

Kolen Kelly
Verberckt Rosette

FLORANT

Bruggeman Joke

GANDA

Bekaert Edwin
De Groote Melissa
De Vulder Roeland
Rogiers Murielle
Van Rijsselbergen Tiny

HOBOKEN 2000

Ceulemans Marc
Van Meirvenne Jerry
Vandenbulcke Mike

HOEVENEN

Ruts Gerd
Schoup Kevin
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INDIVIDUELE LEDEN

Marievoet Wendy
Van Grimberge Tina

Joki

Du Pont Kurt
Vermeulen Koen

KAPELLEN

Lenaerts Gino
Van De Velde Anke

KCBJ

Serneels Steven
Verhaegen Guy

KWIK

De Ruysscher Sven

LEUVEN

Van Hellemont Hans

LOENHOUT

Aerts Frans
Breugelmans Marc
Vandenmaegdenbergh Miet

MEEUWEN

Baeten Koen
Dauwe Katrien
Dillen Wendy

NEERLANDIA

Mertens Tommy
Van den Broecke Tommy
Verstappen Els

PUTSE

Barbe Annelies
Parys Eric

RIJKO

Martens Vanessa
Van Herck Els

RIVIERA

Driessens Jill
Lenaerts Britt
Lenaerts Mitch
Reestman Dave

SCALDIS

Aerts Cindy
Baele Ken
Cleyman Bart
De Plecker Gwenny
Hansens Nikki
Horemans Tessa
Logisse Britt
Peeters David
Ruts Glenn
Van der Eyken Nancy

SIKOPI

Bernard Mario

SPARTA RANST

Diddens An
Van Hoof Eddy
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SPARTACUS

Casus Sven
Cleybergh Linda
Colin Anne
Nelen Britt
Peeters Gwen
Peeters Kurt
Vandenbussche Ann

TECHICO TURNHOUT

Loyens Marina

TEMSE

Danneels Johan
Van der Velde Benny

VERDE

Van Grimberge Eric

VOBAKO

Peeters Chris
Vanlerberghe Kurt

VOORWAARTS

Adams Natalie
Govaerts Steven
Hertogs Andy
Vogels Dirk

VOSKO
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OPENINGSWOORD VAN DE BONDSVOORZITTER
Danielle Ruts spreekt de vergadering toe:
“Geachte aanwezigen,
Beste korfbalvrienden,
Welkom op onze Jaarlijkse Algemene Vergadering in dit moderne vergadercentrum in Leuven in onze regio
Vlaams Brabant.
Geen werk- en studievergadering vandaag, de vorige gaf ons voorlopig voldoende input en workload zodat we
een jaartje kunnen overslaan.
Zo meteen krijgen jullie trouwens een update van Yves Daelmans.
Geschiedenis … verwijst naar alles wat in het verleden heeft plaatsgevonden.
Geschiedenis schrijven … dat gaan we misschien vandaag doen als we een meerderheid van clubs hebben die
net zoals wij geloven in een betere opleiding en begeleiding van onze jeugd middels de 2-jarige indeling U12U14-U16.
Voor de laatste keer wil ik toch nog maar eens beklemtonen hoezeer wij als Raad van Bestuur achter deze
verandering staan.
10.000, het magische getal, dat nog ver van ons af staat. Tegen het WK zullen we deze doelstelling niet
halen, maar als Raad van Bestuur geloven wij wel enorm in het High 5 verhaal. Een laagdrempelige instap
die het voor onze federatie en clubs moet mogelijk maken vele deuren te openen. Tegen het WK moeten we
bepaalde vooropgestelde doelstellingen halen, waaronder minstens 10 activiteiten per club die in het project
zijn gestapt. Laat ons deze laatste maanden nog een extra inspanning leveren om nog vele High5-momenten
te organiseren. En vergeet vooral ook niet om uw evaluaties en foto’s door te sturen. Dit is enorm belangrijk
voor onze rapportering. Als we dit project succesvol kunnen afsluiten, liggen er misschien nieuwe
subsidiëringmogelijkheden voor de toekomst open zodat High 5 kan verspreid worden over heel Vlaanderen,
België en wie weet over heel de wereld.
Daarnaast ook een oproep een extra inspanning te doen om zoveel mogelijk betrokkenen bij uw vereniging
aan te sluiten bij de federatie. Dit geldt voor benjamins tot senioren/recreanten/adherenten. Wij doen de
nodige inspanningen om de aansluitingsprocedure te versoepelen en trachten lagere verzekeringspremies te
verkrijgen voor zeer jonge en occasionele korfballers.
En dan het Wereldkampioenschap 2015 in België, het hoogtepunt van dit jaar. Stilletjes aan wordt de druk
op de ketel verhoogd. Sporthallen, hotels, wedstrijdschema’s zijn bekend. Boekingen van de landen
sijpelen binnen. Het competitieblokschema werd in overleg met clubs, spelers en technische staf opgemaakt
om onze Diamonds de gelegenheid te geven zich optimaal te kunnen voorbereiden. Een nieuw gegeven zal
de organisatie zijn van een Challenge in de 2 weken voor het WK. Hier rekenen wij op de medewerking van
de clubs uit Topklasse veld om de workload weg te nemen bij onze Raad van Bestuur.
Ondertussen zijn ook de Regionale werkgroepen voor Gent, Tielen en Antwerpen samengesteld.
Dus
binnenkort zal een oproep voor vele helpende handen gelanceerd worden. Wat wij, van jullie clubbesturen,
verwachten is om jullie leden en sympathisanten te motiveren spontaan te reageren en jullie medewerking
te verlenen.
TOGETHER FOR KORFBALL, we zullen het dit jaar moeten bewijzen !”
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Bondsvoorzitter, Danielle Ruts, geeft het woord aan onze Directeur Jeugd, Marc Van Leuven, voor de
uitreiking van de diploma’s Jeugdsportfonds.
Marc Van Leuven meldt dat op de definitieve agenda van vandaag een voornaam puntje werd
toegevoegd, namelijk de jeugdscorekaart.
Met de ondersteuning van BLOSO werd een systeem opgezet die onze clubs dient aan te moedigen om
zijn jeugdwerking te verbeteren. Het uiteindelijke doel is meer en beter opgeleide jeugdleden te
verwerven.
Het systeem werd, onder leiding van Eddy Versele, opgezet in 2008. Dit met een jaarlijks weerkerend
succes, lees “ een extra beloning voor het hard werken voor onze clubs” .
Marc Van Leuven wenst, uit naam van de volledige jeugdkorfbal, graag een extra dankwoord aan Eddy
Versele geven voor dit geweldige initiatief.
Onder leiding van Liesbeth Neirinckx, werkte men een systeem uit waar jaarlijks het Beleid, Marketing
(hoe verkoop ik mijn club), Opleiding Algemeen, Effectiviteit (doorstroming naar kernploegen) en
Opleiding trainers volgende gemeten wordt bij de deelnemende clubs.
De afspraak met BLOSO is dat de federatie een jaarlijkse subsidie ter beschikking wordt gesteld. De
laatste jaren ontving de federatie +/- 50.000 euro, met de extra voorwaarde dat de KBKB er 25% uit zijn
eigen middelen bovenop moet leggen. Zo beschikt de federatie jaarlijks over +/ - 65.000 euro, die kan
verdeeld worden tussen de deelnemende clubs.
Van onze 55 (52 met jeugd) actieve clubs nemen 48 clubs deel aan de Jeugdscorekaart. Uit metingen
worden er punten en percentages opgemaakt die dan op hun beurt de uitkering bepalen. Om een idee te
geven over de huidige uitkeringen geeft Marc Van Leuven mee dat deze tussen + /- 1900 euro en 430 euro
per club liggen. Dus mits wat inspanningen op de gevraagde items kan men de clubinkomsten op deze
manier duidelijk wat verbeteren.
Een nieuw gegeven is, dat de beleidsmensen van de KBKB en BLOSO overeen zijn gekomen om de best
scorende clubs in de picture te plaatsen. Zo zal ieder jaar de 6 best scorende clubs op de Jaarlijkse
Algemene Vergadering worden vermeld met daaraan gekoppeld een uitreiking van telkens 2 bronzen,
zilveren en gouden kwaliteitscertificaten.
Marc Van Leuven verzoekt aan zijn collega Eddy Versele om over te gaan tot de diploma -uitreiking.
Bestuurder Eddy Versele reikt de kwaliteitscertificaten uit aan de afgevaardigden van de volgende clubs:
Bronzen certificaat:
De zesde plaats gaat naar de vereniging Appels als best scorende club in opleidingen in het algemeen.
Marijke Dierick, voorzitter van Appels, neemt het bronzen certificaat in ontvangst. Voor het best scorend op
gebied van beleid en opleiding trainers gaat de vijfde plaats naar de vereniging AKC. Chris Van Riet,
penningmeester AKC, neemt het bronzen certificaat in ontvangst.
Zilveren certificaat:
De zilveren gaan naar de vierde en derde plaats. Jef Dierckx, voorzitter Vobako, ontvangst het diploma voor
zijn vereniging Vobako met een 4 e plaats voor marketing en de opleiding trainers. Bij de vereniging Floriant
Merelbeke, met een 3e plaats, met de sterke punten als beleid en opleidingen neemt André Mortier,
voorzitter Floriant Merelbeke, het certificaat in ontvangst.
Gouden certificaat:
Dan volgt de tweede plaats voor Putse. Leo Rousseau, voorzitter Putse, neemt de gouden “medaille” in
ontvangst voor de speerpunten marketing en effectiviteit. De eerste plaats gaat naar de vereniging Temse
voor zijn beleid alsook opleiding trainers. Peter Borghgraef, voorzitter Temse, ontvangt voor zijn vereniging
de zilveren “medaille”.
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Danielle Ruts vermeldt dat georganiseerde opleidingen er niet alleen voor onze trainers en scheidsrechters
zijn. Ook voor clubbestuurders is een regelmatige bijscholing geen overbodige luxe. Want onze
maatschappij verandert snel en we moeten inspelen op een veranderd vrijwilligersbeleid, ook omgaan met
ouders en kinderen is geen evidentie meer. Een belangrijke partner in deze opleidingen is Dynamo. De
bondsvoorzitter verleent het woord aan Yves Van Ginneken, medewerker bij Dynamo, om een toelichting te
komen geven over werking van Dynamo voor sportclubs.
Yves Van Ginneken, clubondersteuner bij het Dynamoproject, meldt dat de KBKB al een goede partner is
geweest verwijzend naar oa. de steun/opleidingen die de KBKB heeft gedaan in samenwerking met
Dynamo. Hij wenst hun dienstverlening nader toe te lichten.
Na het bekijken van een promotiefilm vervolgt Yves Van Ginneken dat het Dynamo Project vanaf 2014
geen proeftuinproject meer is maar structureel deel uitmaakt van de werking van de Vlaamse
Sportfederatie vzw. Dynamo Project biedt aan de sportbesturen, waarvan hun federatie aangesloten is
bij VSF, hulpmiddelen aan om beter te functioneren. Het Dynamo Project stimuleert, ondersteunt en
begeleidt een professionalisering in de sportsector. Yves Van Ginneken merkt op dat Dynamo geen
sporttechnische ondersteuning geeft maar enkel sportclubs wenst bij te staan op bestuurlijk vlak en
management (boekhouding, fiscaliteit en btw-wetgeving, fusies en splitsingen, bestuur, verzekeringen,
vrijwilligersbeleid en –wetgeving en vzw-wetgeving).
Dynamo heeft een aanbod van producten zoals brochures, modeldocumenten en tools om
sportclubbestuurders te helpen bij de administratie en het bestuur van hun sportclub. Deze kunnen, na
registratie en inloggen, gratis gedownload worden op hun site. Dynamo levert een gamma van gratis
producten en dienstverlening, waarvan enkele wel betalend zijn. In de brochure, die elke vereniging bij
het onthaal ontving, worden de tarieven weergegeven.
Voor de veel gestelde vragen kan men de FAQ’s van de helpdesk van www.dynamoproject.be
raadplegen.
Dynamo Project organiseert, in samenwerking met sportdiensten en –federaties, bijscholingen voor
sportclubbestuurders uit een bestaand aanbod. Indien een club met een bepaald ond erwerp worstelt
kan de club dit melden aan de directie opleidingen van de federatie.
Indien een sportclub met onbeantwoorde vragen blijft zitten na het doornemen van de brochures, het
volgen van bijscholingen of het contacteren van onze helpdesk is het mogelijk een maatbegeleiding aan
te vragen.
Yves Van Ginneken meldt dat de dienstverlening raadpleegbaar op de site. Hij geeft een overzicht met
uitleg bij de 17 brochures die momenteel beschikbaar zijn.
Omdat Dynamo had opgemerkt dat er geen vrijwilligersbeleid was binnen de sportclubs werd in 2013 een
traject gedaan waar de focus werd gelegd bij de vrijwilligers binnen de sportclubs. Korfbal nam hieraan
ook aan deel. Binnen het traject werd een bewustwordingsproces gelanceerd met een aantal tips en
tricks om bezig te zijn met het vrijwilligersbeleid binnen de clubs. Uit dit pilootproject zijn een aantal
zaken naar boven gekomen die gebundeld werden in een brochure.
Op maandelijkse basis is het mogelijk om een elektronische nieuwsbrief te ontvangen.
men zich inschrijven via de site.

Hiervoor kan

Ook is er een boekhoudprogramma (Excel) als tool voorhanden voor de sportclub. Tevens is er ook een
online applicatie beschikbaar zonder software installatie. Men kan iedere computer, met
internettoegang, gebruiken om inzage te krijgen in zijn gegevens en het is veilig bij computercrash of
diefstel. Vanaf 2015 kan men bij het Dynamo Project een domeinnaam, webruimte, bronbestanden &
support in één pakket aanvragen. De bronbestanden van de club website w orden automatisch up-todate gehouden. Tarieven vindt men in de brochure.
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BTW-map en vzw-map met modeldocumenten worden steeds meegegeven met de opleidingen maar deze
kunnen ook aangevraagd worden. Een kaartlezen kan tegen betaling bezorgd worden.
De Dag van de sportbestuurder (een bijscholing dag van 2 sessies) wordt elk jaar in de vijf provincies
georganiseerd door Dynamo. Deelnemers kunnen, bij de inschrijving, kiezen uit verschillende workshops
en sessies, afhankelijk van hun eigen interesses en behoeftes. Elke deelnemer kan twee sessies volgen
op een zaterdagvoormiddag. Meer informatie over de opleidingen die starten in juni en eindigen in
november 2015 zal u kunnen terugvinden in de eerstvolgende nieuwsbrief.
Begeleiding kan op allerlei manieren. Deze over vzw maatopleiding kan via mail, persoonlijk op de club,
raadpleging van de modelstatuten op de web. De btw kan gebeuren door het formulier BTW maatbegeleiding in te vullen via de site. Daarna zal een medewerker van Dynamo contact opn emen om
een financiële screening uit te voeren. Hiervoor dient men wel financiële gegevens op te geven.
Fiscaliteit & vergoeding maatopleiding is meer voor clubs die trainers en spelers vergoeden. En dan
heeft men nog het begeleidingstraject “werken met vrijwilligers” voor sportclubs in samenwerking met
de sportfederatie. Elk traject bestaat uit 5 gezamenlijke workshops met individuele begeleiding
tussendoor, waaraan steeds 12 geselecteerde sportclubs kunnen deelnemen. Een traject duurt ongeveer
een jaar.
Bij verdere vragen of voor informatie kan U een elektronisch bericht sturen naar info@dynamoproject.be
of telefonisch contact nemen op het nummer 09 243 12 94.
(zie slides)
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Bondsvoorzitter, Danielle Ruts, geeft het woord aan Yves Daelmans, Directeur Interne & Externe
Communicatie, om een update weer te geven over Werk- en Studievergadering.
Yves Daelmans, zegt dat na de Bijkomende Algemene Vergadering op 22 november 2014 een werk - en
studievergadering gehouden werd, aan de hand van een brainstorm-techniek, bestaande uit 4
onderwerpen met 5 werkgroepen. De bedoeling van deze brainstorming was het nadenken, opwerpen
van ideeën en uitwerken van voorstellen zonder al in te gaan op haalbaarheid en eventuel e
verwezenlijking.
Naderhand werd een bevraging gedaan over de organisatie van de werk - en
studievergadering waaruit bleek dat men over het algemeen tevreden over dit initiatief was. Op het
einde van de werk- en studievergadering werd de belofte gedaan om een feedback te geven. Vandaag is
een eerste moment.
De voorstellen uit het besproken onderwerp “Organisatie van de jeugdcompetitie”, waaraan twee
werkgroepen deelnamen, werd opgevolgd door Directie Jeugd. De ideeën, weergegeven in de slide
pagina 8 tem 10, staan als vast agendapunt bij deze Directie genoteerd en dienen nog uitgewerkt te
worden. Yves Daelmans deelt mede dat de clubs op 23 maart 2015 uitgenodigd worden door de Directie
Jeugd om het vernieuwde U8-U10 systeem te evalueren.
De opvolging van de 4 nieuwe initiatieven aangaande korfbalvormen (zie slide pagina 11) wordt gedaan
door de Directie Promotie. Yves Daelmans geeft mee dat op 17 maart 2015 voor de clubs een
infomoment is over G-korfbal.
Het lidmaatschap in al zijn vormen wordt opgevolgd door de Directie Intern Beheer (zie slide pagina 12).
Hier werden enkele zaken reeds verwezenlijkt zoals de uitbreiding van het systeem tijdelijke aansluiting
naar + 18 jaar, dat vanaf heden ingaat. Dan is er nog het voorstel reglementswijziging dat heden
gestemd wordt om de functie van ploegafgevaardigde niet meer clubgebonden te maken. Dan zijn er nog
een aantal opties in behandeling om administratief zaken te vereenvoudigen.
(zie slides)

Jan Van den Berghe, leest de 50 aanwezige van de 52 stemgerechtigde verenigingen voor.

Danielle Ruts verzoekt de aanwezigen of zich iemand wenst kandidaat te stellen om het
stembureau te bemannen.
Het stembureau wordt samengesteld en bestaan uit:



Monique Hennebel (Minerva)
Dirk Van Rompaey (Voorwaarts)
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01.

VERSLAG OVER DE WERKING VAN HET MAATSCHAPPELIJK JAAR 2014
Volgende correcties dienen te worden uitgevoerd op paginanummer:
Pagina 6
Tweede alinea: Gilbert Bollaert
Pagina 13 – Provincie Oost-Vlaanderen
Daniël De Rudder lid van de sportraad Merelbeke als expert
Pagina 23
initiator cursus
……….van 1 september tot 25 oktober … deze clinic = cursus …… 55 uren
Pagina 24
Vijfde en zevende alinea:
... in het clubgebouw van Temse.
Zesde alinea: ...24 lesuren …
Pagina 26
4 e alinea: ... in het clubgebouw van Temse.
Pagina 27
Tweede alinea: ... 23 lesuren …
Pagina 32 – Comité Der Reglementen
Adviseur Spelregelcomité en lid: Gilbert Bollaert (Kon. AKC vzw)
Pagina 43
Leden (bijvoegen): Glenn Lanckbeen (ASKC)
Pagina 40
01.
Vergaderdata
………. 7 augustus 2014, 21 ipv 25 augustus 2014 (Begeleiders/Beoordelaars), 18
2014, ………..

september

Pagina 50
Voorzitter: Jan Van Den Berghe
Alle bovenstaande bemerkingen werden gewijzigd in het origineel verslag.
Danielle Ruts vraagt aan de vergadering of er vragen of bemerkingen zijn op het verslag.
Aangezien er geen bemerkingen zijn wordt het verslag goedgekeurd, met bovenstaande
aanpassingen, door de vergadering.

Danielle Ruts meldt dat de Raad van Bestuur KBKB in januari 2015 het ontslag ontving van Eric Vervliet
van het Comité van Toezicht. Op dit moment werd er nog geen vervanger gevonden. Zij vraagt of er
iemand uit de zaal zich nu kandidaat wenst te stellen. Aangezien er geen kandidaten naar voor komen
stelt Danielle Ruts voor om de aanstelling van de vervanger te verdagen tot de Bijkomende Algemene
Vergadering van november 2015.
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02. VERSLAG VAN HET COMITE VOOR TOEZICHT
André Mortier leest het verslag voor aan de aanwezigen.
“Samenkomst Comité van Toezicht op 5 maart 2015 in het bondsgebouw.
Overeenkomstig de statutaire bepalingen, brengen wij u verslag uit in het kader van ons mandaat
van het Comité van Toezicht. Dit verslag omvat ons oordeel over de jaarrekening. De
jaarrekening bevat de balans op 31 december 2014, de staat van inkomsten en uitgaven en de
resultatenrekening voor het boekjaar afgesloten op die datum
Wij hebben de controle uitgevoerd van de jaarrekening van de Koninklijke Belgische Korfbalbond
over het boekjaar 2014 met een balanstotaal van 583.370,86 euro en waarvan de
resultatenrekening afsluit met een verlies van het boekjaar van 9.765 euro.
De controle van de financiële stukken werd uitgevoerd op basis van steekproeven enerzijds en
specifieke elementen anderzijds.
Het Comité kreeg hiervoor volledige inzage in alle rekeningen, journaals, balansen en stukken
van het afgelopen boekjaar 2014. Het Comité heeft van de financiële directeur de voor onze
controle vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen.
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van het vermogen en de financiële
toestand van de KBKB per 31 december 2014, alsook van haar resultaten over het boekjaar dat
op die datum is afgesloten.
Enkele opvallende gegevens:
1. De kaspositie op de bank-, termijn- en spaarrekeningen is lichtjes gestegen tot 280.000
euro.
Een
en
ander
is
door
ons
gecontroleerd
en juist
bevonden.
2. Het subsidiebedrag toegekend door BLOSO is niet op voorhand gekend en wordt daarom
telkens ingeschat op basis van de cijfers van de vorige jaren.
3. De inkomsten via sponsoring staan nog steeds onder druk. Naar aanleiding van het
Wereldkampioenschap wordt gehoopt op meer sponsors te kunnen rekenen.
4. De kosten voor het visibiliteitsproject wordt nu volledig door de KBKB gedragen.
5. High5 project wordt volledig gesubsidieerd.
Het Comité van Toezicht wenst hierbij de Financieel Directeur en medewerker Tila Sartiaux te
feliciteren met de ordelijke en gestructureerde manier waarop de boeken worden bijgehouden
en wil de Jaarlijkse Algemene Vergadering hiervan graag op de hoogte brengen.

Het comité van Toezicht, 5 maart 2015
Namens de leden van het Comité van Toezicht.
Raymond Van bosch
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03. FINANCIEEL VERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER
Jef Verboven, financieel directeur KBKB Vlaamse Liga vzw, verwelkomt de vergadering en
spreekt de aanwezigen toe.
We hadden in 2014 een budget van 751.970 euro in evenwicht opgesteld.
De echte inkomsten waren 767.997 euro en de uitgaven waren 777.762 euro.
Dit heeft ons een meer inkomsten gegeven van 16.027 euro en een meer uitgaven van 25.792
euro
Zo sloten 2014 af met een verlies 9.765 euro.
Bij verschillende Directies-Comités werd er meer uitgegeven dan dat er gebudgetteerd was.
Hier is dan ook een regelmatige budgetcontrole nodig, per kwartaal vanaf 01.01.2015, en waar
nodig zal er bijgestuurd moeten worden. Dit wordt mogelijk door de aanschaf van een nieuw
boekhoudpakket Exact.
Gezien de kosten van de buitenlandse verplaatsingen van onze U21 en onze Diamonds veel
voordeliger zijn uitgevallen dan begroot, hoeven we onze Reserve Reisfonds niet aan te spreken
voor de begrootte 36.000. Dus niettegenstaande het vermelde verlies, hier toch een financiële
meevaller.
Momenteel beschikken we over voldoende reserves om kleine schokken op te vangen. Ook zal
veel afhangen van de organisatie van het WK eind oktober. Maar financieel beseffen we dat we
met een duidelijke toekomstvisie moeten komen voor de volgende jaren om onze KBKB door deze
woelige en onzekere jaren te loodsen.
Deze visie moet klaar zijn tegen de volgende
begrotingsopmaak eind september. Wij houden u op de hoogte.
Aangezien er geen vragen vanuit de zaal worden gesteld verzoekt Jef Verboven over te gaan tot
stemming over de Jaarrekening en resultaatverdeling, zijnde afname van de Beschikbare
Reserve van € 9.765,00 (zie punt 04).

04.

KWIJTING OVER HET VOORBIJE JAAR VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Jef Verboven verzoekt de vergadering om te stemmen over de voorgelegde balans,
resultatenrekening en winstverdeling en alzo kwijting te verlenen aan de Raad van Bestuur.
Stemming
Voor
Tegen
Onthouding

:
:
:

50
0
0

Hij bedankt de vergadering voor het vertrouwen.
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05.

VOORSTELLEN TOT REGLEMENTSWIJZIGINGEN
Jan Andries, voorzitter Comité der Reglementen, verwelkomt de vergadering. In aanvulling over
de voorlopige aansluiting + 18 jarigen duidt hij erop dat dit enkel voor recreanten en personen
die aantreden in lagere gewestelijke (geen c-ploeg) kan aangevraagd worden, dus niet voor
kernspelers. Deze optie kan vanaf heden aangevraagd worden.
De volgorde van de definitieve agenda en de voorgestelde reglementswijzigingen werden
aangepast omdat de Raad van Bestuur van mening was dat daardoor het voor de vergadering
gemakkelijker was met een logische opvolging in de te stemmen zaken. Tevens meldt hij dat
een aantal personen op voorhand wensten te weten wat het stemgedrag zou zijn bij het
basisvoorstel U-indeling uitgaande van de KBKB en bij deze met de bijvoeging van het voorstel
van Scaldis. Om aan deze wens te voldoen zal er een informele stemming gevraagd worden.
Frank De Schryver (Boeckenberg) vraagt naar de inhoud van een voorlopige aansl uiting +
18 jarigen.
Jan Van den Berghe verduidelijkt dat het deze voorlopige aansluiting een uitbreiding is van het
zelfde systeem dat reeds jaren in voege is bij de jeugd.
Momenteel kan een club aan het
bondssecretariaat aanvragen om een persoon onder de 18 jaar de toelating te verlenen om
tijdelijk, voor een periode van één maand, deel te nemen aan de trainingen en de competitie
(nevenreeksen). Indien deze persoon nog nooit is aangesloten bij de federatie wordt hij/zij
gedurende de periode van één maand verzekerd via de federatieverzekering korfbalpromotie.
Met deze methode kunnen kinderen korfbal ervaren door de trainingen en het meespelen in de
nevenreeksen en zijn ze eveneens verzekerd. Ook werkt dit gemakkelijker een effectieve
aansluiting in de hand. Nu zal deze werkwijze ook uitgebreid worden naar de volwassenen, maar
enkel en alleen voor de recreanten en lagere gewestelijke, met de reden om de instap te
vergemakkelijken.
Jan Andries vervolgt met het overlopen van de voorstellen reglementswijzigingen.
Hij meldt dat de U-indeling een voorstel is uitgaande van de Raad van Bestuur met
overgangsmaatregelen, die tijdelijke gelden en dusdanig toegepast gedurende de vastgelegde
periode.
Hij geeft weer dat, indien het voorstel voor de U-indeling zou goedgekeurd worden, voor het
competitiejaar 2015-2016 (eerste overgangsjaar) bij de U12-U14-U16 reeksen in de eerste klasse
maximum twee spelers van één jaar ouder mogen deelnemen. Het is wel verplicht dat de club
hun namen opgeeft op de spelerslijsten. Bij de lagere klasse mogen dit maximu m drie spelers
van één jaar ouder zijn en hun namen dienen niet te worden opgegeven voor de spelerslijsten.
In het tweede overgangsjaar (seizoen 2016-2017) zal dit bij de eerste klasse herleid worden naar
één speler die één jaar ouder is, weliswaar met de verplichting van opgave van de naam op de
spelerslijst. Bij de lagere klasse wordt dit twee spelers van één jaar ouder met geen
verplichting van opgave bij de inschrijving. In het derde overgangsjaar en de daaropvolgende
jaren mag geen oudere speler boven de leeftijdgrens meer deelnemen aan de wedstrijden eerste
klasse. Bij de lagere klasse zal dit nog wel mogelijk zijn voor maximum twee spelers van één
jaar ouder.
Aan de hand van een schema licht hij het voorstel van de vereniging Scaldis toe. Met hu n
suggestie zullen er blijvend steeds twee spelers van één jaar ouder kunnen meespelen in de
eerste klasse met wel de verplichting van opgave van de namen voor de spelerslijst.
Chris Van Riet (AKC) vraagt of de spelers van een hogere leeftijd met naam dienen te
worden opgegeven.
Jan Andries antwoordt dat, met het voorstel KBKB of KBKB/Scaldis, de namen van de spelers die
één jaar ouder zijn altijd voorafgaandelijk dienen te worden opgegeven op de spelerslijsten.
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Jan Andries vraagt de vergadering om een informele stemming te houden. Bij stemming wordt
genoteerd dat 29 clubs voor het voorstel KBKB zijn en 12 personen clubs voor de uitbreiding met
het voorstel van Scaldis.
Joris Bruyns (Rijko) informeert wat er, ongeacht de uitslag van de stemming, zal
gebeuren met het experiment U12, U14 en U16
Jan Andries antwoordt dat dit ofwel U-indeling ofwel terug cadetten, scholieren en junioren
wordt.
Hierna gaat men over tot de definitieve stemming bij alle stemgerechtigde leden van U-indeling
alle jeugdreeksen/klassen
Voorstel tot reglementwijziging vanwege de Raad van Bestuur
B.3. Reglement van Wedstrijden
B.1. Competitiestructuur lagere klasse jeugdreeksen korfbal (veld)
B.2. Competitiestructuur lagere klasse jeugdreeksen korfbal (zaal)
Stemming
Voor
Tegen
Onthouding

:
:
:

27
20
3

Het voorstel reglementswijziging U-indeling wordt door de clubs aanvaard zodat vanaf volgend
seizoen 2015-2016 bij de jeugd met de 2-jaarlijkse U-indeling volgens het dispensatiemodel KBKB
wordt gespeeld.
Het reglement wordt:

B.1.

Competitiestructuur lagere klasse jeugdreeksen korfbal (veld)
Enkel de gewijzigde artikels worden weergegeven. De wijzigingen t.o.v. de huidige
tekst zijn weergegeven in het blauw/vet/cursief.
ART. 2. Algemeen principe:
2.2. Het Comité voor Wedstrijdzaken, in overleg met het Comité voor Jeugdkorfbal, kan de voorronde
laten voorafgaan door Nationale Jeugdcompetitiedagen.
2.3. De indeling der klassen (2 de, 3de, 4de en volgenden) gebeurt in de voorronde, op voorstel van het Comité
voor Wedstrijdzaken, in overleg met het Comité voor Jeugdkorfbal, door de Raad van Bestuur op basis
van de door de verenigingen ingeschreven achttallen, eventueel rekening houdende met de
eindrangschikking van de Nationale Jeugdcompetitiedagen, waarbij rekening moet gehouden worden
met volgende bepalingen:
2.3.1 U12
Maximum 2 spelers die in de loop van het kalenderjaar, waarin het competitiejaar een
aanvang neemt, twaalf jaar worden, mogen in een achttal U12 optreden
2.3.2 U14
Maximum 2 spelers die in de loop van het kalenderjaar, waarin het competitiejaar een
aanvang neemt, veertien jaar worden, mogen in een achttal U14 optreden
2.3.3 U16
Maximum 2 spelers die in de loop van het kalenderjaar, waarin het competitiejaar een
aanvang neemt, zestien jaar worden, mogen in een achttal U16 optreden
2.3.4 Ongelijk spelen
Aanvragen tot dispensatie voor spelen met ongelijk aantal jongens/meisjes in de eindronde,
dienen, in een gemotiveerd schrijven, gericht te worden aan het bondssecretariaat KBKB met
kopie aan het Comité voor Jeugdkorfbal.

ART. 6 wordt geschrapt (zie 2.3.4), art. 7 en 8 worden respectievelijk art. 6 en 7.
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In het nieuwe art.6 wordt de verwijzing naar art. 99 Reglement van Wedstrijden geschrapt en de nummering
van de verschillende onderliggende artikels geüniformeerd. Inhoudelijk is er hier geen verdere wijziging.

B.2.

Competitiestructuur lagere klasse jeugdreeksen korfbal (zaal)
Enkel de gewijzigde artikels worden weergegeven. De wijzigingen t.o.v. de huidige
tekst zijn weergegeven in het blauw/vet/cursief.
ART. 2. Algemeen principe:
2.1. De indeling der klassen (2 de , 3de , 4de en volgenden) gebeurt, op voorstel van het Comité voor
Wedstrijdzaken, in overleg met het Comité voor Jeugdkorfbal, door de Raad van Bestuur op basis van de
door de verenigingen ingeschreven achttallen waarbij rekening moet gehouden worden met volgende
bepalingen:
2.1.1. U12
Maximum 2 spelers die in de loop van het kalenderjaar, waarin het competitiejaar een
aanvang neemt, twaalf jaar worden, mogen in een achttal U12 optreden.
2.1.2. U14
Maximum 2 spelers die in de loop van het kalenderjaar, waarin het competit iejaar een
aanvang neemt, veertien jaar worden, mogen in een achttal U14 optreden.
2.1.3. U16
Maximum 2 spelers die in de loop van het kalenderjaar, waarin het competitiejaar een aanvang
neemt, zestien jaar worden, mogen in een achttal U16 optreden.
Achttallen met een ongelijk aantal jongens/meisjes kunnen in deze klasse inschrijven.
In het art.4 wordt de verwijzing naar art. 99 Reglement van Wedstrijden geschrapt en de nummering van de
verschillende onderliggende artikels geüniformeerd. Inhoudelijk is er hier geen verdere wijziging.

B.3.

Reglement van Wedstrijden
Enkel de gewijzigde artikels worden weergegeven. De wijzigingen t.o.v. de huidige
tekst zijn weergegeven in het blauw/vet/cursief.
 Art. 27 (huidig reglement)
Afwijking jeugd
De scheidsrechterskosten, in de junioren-, scholieren- en cadettenreeks gemaakt, worden gelijkmatig
verdeeld over al de achttallen van de respectievelijke reeksen.
 Art. 27 (U-indeling)
27-1. Afwijking jeugd
De scheidsrechterskosten, in de onderscheiden jeugdreeksen gemaakt, worden gelijkmatig verdeeld
over al de achttallen van de respectievelijke reeksen.
 Art. 39 (huidig reglement)
ART. 39 toevoeging jeugd
39-2. Zijn junioren, zij die in de loop van het kalenderjaar, waarin het competitiejaar een aanvang neemt,
zestien, zeventien en achttien jaar worden.
39-3. Zijn scholieren, zij die in de loop van het kalenderjaar, waarin het competitiejaar een aanvang
neemt, dertien, veertien en vijftien jaar worden.
39-4. Zijn cadetten, zij die in de loop van het kalenderjaar, waarin het compet itiejaar een aanvang neemt,
tien, elf en twaalf jaar worden
 Art. 39 (U-indeling)
ART. 39 toevoeging jeugd
39-2. Zijn spelers U19, zij die in de loop van het kalenderjaar, waarin het competitiejaar een aanvang
neemt, zestien, zeventien of achttien jaar worden.
39-3. Zijn spelers U16, zij die in de loop van het kalenderjaar, waarin het competitiejaar een aanvang
neemt, veertien of vijftien jaar worden.
39-4. Zijn spelers U14, zij die in de loop van het kalenderjaar, waarin het competitiejaar een aanvang
neemt, twaalf of dertien jaar worden
39-5. Zijn spelers U12, zij die in de loop van het kalenderjaar, waarin het competitiejaar een aanvang
neemt, tien of elf jaar worden.
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 Art. 40 (huidig reglement)
Toevoeging jeugd
40-6. Geen geaffilieerden onder de twaalf jaar mogen in juniorenwedstrijden uitkomen.
40-7. Geen geaffilieerden onder de tien jaar mogen in scholierenwedstrijden optreden.
40-8. Geen geaffilieerden onder de negen jaar mogen aan cadettenwedstrijden deelnemen.
40-9. Senioren mogen niet in juniorenachttallen optreden. Junioren ingedeeld in de seniorenachttallen, mogen
niet in de juniorenachttallen optreden. Scholieren ingedeeld in seniorenachttallen, mogen niet in juniorenen scholierenwedstrijden optreden.
40-10. Junioren mogen niet in scholierenachttallen optreden. Scholieren ingedeeld in juniorenachttallen, mogen
niet in scholierenachttallen optreden.
40-11. Scholieren mogen niet in cadettenachttallen optreden. Cadetten ingedeeld in scholierenachttallen, mogen
niet in cadettenachttallen optreden.
40-12. Het Comité voor Jeugdkorfbal kan, op vraag van een club, dispensatie verlenen.
40-13. Een club die handelt in strijd met dit artikel, verliest de wedstrijd met 0 doelpunten.
De tegenpartij behoudt het behaalde doelsaldo met een minimum van + 5.
Bovendien betaalt de overtredende club een boete van 15 k.
 Art. 40 (U-indeling)
Toevoeging jeugd
40-6. Geen geaffilieerden onder de twaalf jaar mogen aan wedstrijden U19 deelnemen.
40-7. Geen geaffilieerden onder de tien jaar mogen aan wedstrijden U16 deelnemen.
40-8. Geen geaffilieerden onder de negen jaar mogen aan wedstrijden U14 of U12 deelnemen.
40-9. Senioren mogen niet aan jeugdwedstrijden deelnemen.
Spelers U19 ingedeeld in de seniorenachttallen, mogen niet aan jeugdwedstrijden deelnemen.
Spelers U16 ingedeeld in seniorenachttallen, mogen niet aan jeugdwedstrijden deelnemen.
40-10. Spelers U19 mogen niet aan wedstrijden U16 deelnemen.
Spelers U16 ingedeeld in achttallen U19, mogen niet aan wedstrijden U16 deelnemen.
40-11. Spelers U16 mogen niet aan wedstrijden U14 deelnemen.
Spelers U14 ingedeeld in achttallen U16, mogen niet aan wedstrijden U14 deelnemen,
40-12. Spelers U14 mogen niet aan wedstrijden U12 deelnemen.
Spelers U12 ingedeeld in achttallen U14, mogen niet aan wedstrijden U12 deelnemen,
40-13. De terzake geldende competitiestructuur kan toelaten dat een welbepaald aantal spelers, onder
welbepaalde voorwaarden, van een hogere leeftijd aan wedstrijden van een lagere U-reeks kan
deelnemen.
Het Comité voor Jeugdkorfbal kan, op vraag van een club, dispensatie verlenen.
40-14. Een club die handelt in strijd met dit artikel, verliest de wedstrijd met 0 doelpunten.
De tegenpartij behoudt het behaalde doelsaldo met een minimum van + 5.
Bovendien betaalt de overtredende club een boete van 15 k.
 Art. 41-5 en 41-6 (huidig reglement)
Toevoeging jeugd
41-5. Indien een club met meer dan één achttal inschrijft in verschillende klassen van een jeugdreeks, dan
mogen per wedstrijd twee spelers/speelsters van een hoger achttal in het naast volgende lager achttal
uitkomen. Een club die handelt in strijd met dit artikel, verliest de wedstrijd met 0 doelpunten.
De tegenpartij behoudt het behaalde doelsaldo met een minimum van +5.
Bovendien betaalt de overtredende club een boete van 15 k.
41-6. Indien een club met meer dan één achttal inschrijft in dezelfde jeugdreeks, mog en alle
spelers/speelsters, en dit vanaf 2 de klasse en lager, in elk van deze achttallen optreden.
 Art. 41-5 en 41-6 (U-indeling)
Toevoeging jeugd
41-5. Indien een club met meer dan één achttal inschrijft in verschillende klassen van een jeugdreeks, dan
mogen per wedstrijd twee spelers/speelsters van een hoger achttal aan de wedstrijden van het naast
volgende lager achttal deelnemen. Een club die handelt in strijd met dit artikel, verliest de wedstrijd
met 0 doelpunten.
De tegenpartij behoudt het behaalde doelsaldo met een minimum van +5.
Bovendien betaalt de overtredende club een boete van 15 k.
41-6. Indien een club met meer dan één achttal inschrijft in dezelfde jeugdreeks, mogen alle
spelers/speelsters, en dit vanaf 2 de klasse en lager, aan de wedstrijden van elk van deze achttallen
deelnemen.

 Art. 43-2 (huidig reglement)
43-2. Afwijking jeugd
Wordt door de betrokken club met verschillende ploegen in éénzelfde jeugdreeks gespeeld, dan wordt
hij (zij) ingedeeld in het hoogste achttal van de hoogste klasse.
Indien hij/zij, op basis van haar/zijn leeftijd, tot een lagere jeugdreeks behoort, is dit artikel niet
van toepassing.
 Art. 43-2 (U-indeling)
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43-2. Toevoeging jeugd
Wordt door de betrokken club met verschillende ploegen in éénzelfde jeugdreeks gespeeld, dan wordt
hij (zij) ingedeeld in het hoogste achttal van de hoogste klasse.
Indien hij/zij, op basis van haar/zijn leeftijd, tot een lagere jeugdreeks behoort, is dit artikel niet
van toepassing.
 Art. 50-4 en 50-5 (huidig reglement)
50-4. Wijziging jeugd
Een cadet wiens spelerslicentie niet kan worden voorgelegd, kan aan de wedstrijd deelnemen mits het
voorleggen van een fotokopie van de licentie, die wordt afgeleverd door het bondssecretariaat.
Afwijking jeugd
Per cadet die met een fotokopie van de licentie aan wedstrijden deelneemt, wordt dit voor iedere
cadet vermeld bij “opmerkingen” op het wedstrijdformulier en wordt de club beboet met 50 k voor
iedere ontbrekende licentie. De totale boete kan echter nooit meer dan 200 k per wedstrijd bedragen.
 Art. 50-4 en 50-5 (U-indeling)
50-4. Wijziging jeugd
Een speler U12 van wie de spelerslicentie niet kan worden voorgelegd, kan aan de wedstrijd
deelnemen mits het voorleggen van een fotokopie van de licentie, die wordt afgeleverd door het
bondssecretariaat.
50-5.

50-5.

Afwijking jeugd
Per speler U12 die met een fotokopie van de licentie aan wedstrijden deelneemt, wordt dit voor
iedere speler U12 vermeld bij “opmerkingen” op het wedstrijdformulier en wordt de club beboet met
50 k voor iedere ontbrekende licentie. De totale boete kan echter nooit meer dan 200 k per wedstrijd
bedragen.

 Art. 84-3 (huidig reglement)
84-3. Toevoegen jeugd
Bij cadettenachttallen wordt gespeeld met een bal nr. 4, conform de spelregels.
 Art. 84-3 (U-indeling)
84-3. Toevoegen jeugd
Bij achttallen U12 wordt gespeeld met een bal nr. 4, conform de spelregels.
 Art. 111-6c (huidig reglement)
Afwijking jeugd veld
De verlenging wordt als volgt bepaald:
- Scholieren twee maal 5 minuten,
- Cadetten twee maal 5 minuten.
 Art. 111-6c (U-indeling)
Afwijking jeugd veld
De verlenging wordt als volgt bepaald:
- U16 twee maal 5 minuten;
- U14 twee maal 5 minuten;
- U12 twee maal 5 minuten.
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Voorstel tot reglement vanwege de vereniging Royal Scaldis S.C. vzw
- U-indeling 1 ste klasse veld en zaal
Koen Van Gasse (Scaldis) jeugdcoördinator van de vereniging Scaldis, meldt dat zijn
vereniging deze aanpassing van het voorstel heeft ingediend omdat zij voor flexibiliteit
voor de clubs, een thema dat in de werkvergadering van de federatie aan bod is
gekomen, meer willen doen.
Zijn clubbestuur is van mening dat met de
overgangsmaatregelen, zoals gesteld door de KBKB, geen volledige en goede competitie
kan worden opgebouwd voor de eerste klasse jeugd. De federatie heeft wel de
doelstelling van 10.000 leden maar momenteel zijn er niet genoeg jeugdleden om een
ploeg U-indeling volledig te maken. Dat is ook één van de redenen dat zijn vereniging
een blijvende overgangsregel wenst dat maximum twee spelers van één jaar ouder
mogen deelnemen in eerste klasse. Hij stelde zich nog de vraag wat het nut nog is van de
jeugddagen, daar eerste klasse een louter administratief gegeven wordt door
onvoldoende ploegen, en ons huidig voorstel op termijn ten minste de optie bied om zich
te kunnen bewijzen op de jeugddagen om eerste klasse te spelen.
Jan Andries verzoekt om,
reglementswijziging U-indeling,
reglementswijziging Scaldis.

na

goedkeuring
tot stemming

van de door KBKB voorgestelde
over te gaan van het voorstel

Na diverse reacties uit de zaal verduidelijkt Jan Andries dat de vergadering daarnet de U indeling heeft goedgekeurd. Aan deze reglementswijziging werd automatisch de tijdelijke
overgangsmaatregel (niet opgenomen in het reglement) gekoppeld. Het voorstel van Scaldis
is om de overgangregel, dat twee spelers die één jaar oud zijn mogen opgesteld per
leeftijdscategorie in de eerste klasse (mits voorafgaandelijk opgegeven op de spelerslijsten,
blijvend te bestendigen.
Koen Van Gasse (Scaldis) repliceert dat de communicatie vanuit de federatie anders
geïnterpreteerd werd.
Hij verwijst naar de verduidelijking van het voorstel tot
reglementswijziging jeugdindeling waarin duidelijk vermeld werd dat er keuze dient
gemaakt
tussen
de
wijziging
U12-U14-U16-U19
met
de
voorgestelde
overgangsmaatregelen van de Raad van Bestuur en de wijziging U12 -U14-U16-U19 met de
voorgestelde overgangsmaatregelen van de Raad van Bestuur voor nevenreeksen
aangevuld met een wijziging van de reglementen competitiestructuur 1 e klasse jeugd
waarbij ook voor 1 e klasse jeugd de dispensatie voor twee 1-jaar-oudere spelers
definitief wordt opgenomen (= voorstel Scaldis). Zoals hier wordt neergeschreven zal er
eerst gestemd worden over het voorstel KBKB en KBKB/Scaldis en daarna zou een keuz e
worden gemaakt tussen het verkozen voorstel en het oude stelsel KBKB (dus
cadetten/scholieren/junioren).
Jan Andries weerlegt dat het niet mogelijk is om te stemmen over een keuze Scaldis en een
keuze overgangsmaatregel als de U-indeling nog niet is goedgekeurd. Reglementair wordt
eerst het akkoord gegeven dat de competitie wordt ingedeeld volgens de U -indeling per
twee jaar. Hij merkt op dat de U-indeling definitief is goedgekeurd en eventueel kan
worden uitgebreid met het voorstel van Scaldis. Als een club niet wenst dat een + 1 één
jaar oudere in eerste klasse optreed dan stemt men tegen het voorstel van Scaldis en dan
heeft men uiteindelijke het inhoudelijke voorstel van KBKB. Wenst u dat er twee + 1 jaar
oudere wel mogen deelnemen in eerste klasse dan stemt voor het voorstel van Scaldis.
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Jan Van Gorp (Vobako) stelt zich de vraag waar het doel is van het opsplitsen van Ureeksen als we voor de competitie gaan om Kampioen van België te worden in 1ste klasse
terwijl men nog steeds met 2 spelers van 1 jaar ouder kan spelen mits dispensatie. Er is
dan immers in het slechtste geval weer een leeftijdsverschil van 3 ja ar.
Koen Van Gasse (Scaldis) verwijst naar de ledenstatistiek, meegezonden met de laatste
BM, waar men kan constateren dat er maar een aantal clubs een zeer ruim aantal
jeugdleden beschikken. Echter zijn er nog een heleboel clubs die dat niet hebben. O m
in de huidige realiteit deze laatst genoemde clubs een kans te geven om hun te bewijzen
op de jeugddagen. En als de jeugdploeg daar kan aantonen dat ze 1 e klasse waardig zijn
dan kunnen ze eerste klasse spelen.
Francois Springael suggereert of de informele stemming niet formeel kan gemaakt
worden.
Jan Andries meldt dat er op voorhand door hem gemeld was dat men ervan uit ging dat de U
reeksen indeling goedgekeurd is en dat, informeel gevraagd werd wie enkel voor het voorste
KBKB inclusief de overgangsmaatregelen en wie eveneens voor het voorstel van Scaldis zou
stemmen.
Joris Bruyns (Rijko) merkt op dat beide voorstellen goede ideeën zijn. Echter in geval
van een tekort aan spelers kan en mag men aanvullen met de meest getalenteerden uit
de jongere leeftijdsgroep zonder dispensatie. Met het doorschuiven van getalenteerde
spelers uit de jongere leeftijdsgroep krijgt men een evenwichtiger competitie. Ploegen
met getalenteerde eerstejaars kunnen ook worden afgeremd in het systeem dat door
Scaldis wordt voorgesteld, omdat zij dan weer meer oudere tegenstrevers zullen
ontmoeten.
Koen Van Gasse (Scaldis) zegt dat met hun systeem er minder spelers zullen zijn met een
groot leeftijdsverschil, in plaats van dat men teveel jongere spelers moet doorschuiven
naar boven.
Stemming
Voor
Tegen
Onthouding

:
:
:

17
32
1

Het voorstel van de vereniging Scaldis wordt niet aanvaard.

A. Competitiestructuur 1e klasse jeugdreeksen korfbal (veld)
Jan Andries deelt mede dat in de competitie werd vastgesteld dat de omwisseling ingeval
van 2 achttallen van dezelfde vereniging in dezelfde afdeling geplaatst, soms aanleiding
kan geven tot onevenredige kwaliteit verschillen tussen sommige achttallen. De manier
van omwisselen werd aangepast.
Stemming
Voor
Tegen
Onthouding
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Deze reglementswijziging wordt door de vergadering aanvaard en het reglement wordt gewijzigd
in:
De wijzigingen t.o.v. de huidige tekst zijn weergegeven in het blauw/vet/cursief.
ART. 4. Voorronde:
4.2. Op basis van de eindrangschikking van de voorselectie worden de 16 hoogst geklasseerde achttallen
ingedeeld in de afdelingen A tot en met D (de titelpolen). De indeling der titelpolen gebeurt evenredig
volgens volgend schema A of B. Het toe te passen schema zal, voor elke jeugdreeks afzonderlijk, na de
laatste wedstrijd van de Nationale Jeugdcompetitiedagen, door lottrekking, bepaald worden.
Schema A
Afdeling A

Afdeling B

Afdeling C

Afdeling D

1
8
9
16

2
7
10
15

3
6
11
14

4
5
12
13

Bij bovenstaand schema dient rekening gehouden te worden met art. 87 -3 Reglement van Wedstrijden. In
voorkomend geval verwisselt het laagste gerangschikte achttal van dezelfde club van afdeling. Vermelde
verwisseling gebeurt als volgt:

A wisselt met B of B wisselt met A

C wisselt met D of D wisselt met C
(voorbeeld: indien de achtallen 1 en 8 behoren tot dezelfde club, verwisselen de achttallen 8 en 7 van
afdeling; de achtallen 5 en 13 behoren tot dezelfde club, verwisselen 13 en 14 van afdeling).
Schema B
Afdeling A

Afdeling B

Afdeling C

Afdeling D

1
7
12
13

2
8
11
14

3
5
10
15

4
6
9
16

Bij bovenstaand schema dient rekening gehouden te worden met art. 87 -3 Reglement van Wedstrijden. In
voorkomend geval verwisselt het laagste gerangschikte achttal van dezelfde club van afdeling. Vermelde
verwisseling gebeurt als volgt:

A wisselt met B of B wisselt met A

C wisselt met D of D wisselt met C
(voorbeeld: indien de achtallen 1 en 7 behoren tot dezelfde club, verwisselen de achttallen 7 en 8 van
afdeling; de achtallen 6 en 16 behoren tot dezelfde club, verwisselen 16 en 15 van afdeling).

C. Reglement van Wedstrijden artikels 54-9, 55-3, 55-4 en 85-7
Jan Andries zegt dat, bij goedkeuring van dit reglement, een geschorste persoon onder
geen enkele functie mag plaats nemen op de bank. Hij verduidelijkt dat als een persoon,
geschorst als coach, niet op de bank mag plaatsnemen maar wel als speler bij een
wedstrijd mag deelnemen (indien hij niet als speler geschorst werd) maar dan ook niet
als speler of in een andere functie op de bank mag zitten. Elke persoon die om welke
reden dan ook een schorsing heeft opgelopen mag niet plaats nemen op de bank
Jan Van Der Borst (Mercurius) begrijpt hieruit dat een speler geschorst voor een
wedstrijd niet als ploegafgevaardigde of in een andere functie op de bank mag
plaatsnemen.
Jan Andries beaamt dat een geschorste speler in geen enkele andere functie op de
bank mag plaats nemen.
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Jan Van Gorp (Vobako) verstaat hieruit dat een geschorste coach als speler aan een
wedstrijd mag beginnen. Maar wat als deze speler na 30 seconden het veld moet
verlaten. Mag hij dan plaats nemen op de bank?
Jan Andries antwoordt dat deze persoon niet mag plaats nemen op de bank.
Joris De Clercq (Boechout-Vremde) informeert of een speler, die geschorst werd in
de functie van coach bij de jeugd, mag deelnemen aan een kernwedstrijd reserven.
Jan Andries beaamt dat hij, als speler, mag deelnemen aan de wedstrijd voor zoverre hij
begint. Echter mag hij, ook niet als reserve speler, op de bank plaats nemen.
Joris De Clercq (Boechout-Vremde) vraagt of een speler, die door de KBKB
geschorst wordt als geaffilieerde van een club, nog mag deelnemen aan
wedstrijden.
Jan Andries merkt op dat dit een andere materie betreft. Iemand die geschorst wordt als
geaffilieerde mag geen enkele functie uitoefenen en ook niet spelen.
Kristin Goeman (Boutersem) merkt op dat zij niet goed begrijpt waarover het ging
omdat haar vereniging met zulke dingen niet bezig zijn. Zij wenst wel op te
merken dat over moet gewaakt worden dat het niet in strijd is met een ander
reglement of een ander artikel. Zij meent dat er een artikel is dat zegt dat
spelers sowieso op de bank moeten zitten.
Jan Andries weerlegt dat het huidige reglement al een beperking oplegt als dat nu reeds
was als iemand als coach geschorst was. Een persoon, die als coach geschorst werd, mag
een wedstrijd aanvangen maar hij mag niet als reservespeler of onder geen enkele
andere hoedanigheid op de bank zitten.
Dirk Van Rompaey (Voorwaarts) vraagt wat er gebeurd bij een kernspeler van zijn
vereniging, die geschorst werd in zijn functie van coach bij een jeugdploeg van een
andere vereniging. Hij verstaat dat deze enkel mag starten bij een wedstrijd als
speler bij zijn vereniging Voorwaarts en daar ook niet op de bank mag plaats
nemen.
Jan Andries licht toe dat met het huidige reglementering van een geschorste coach niets
veranderd maar wordt uitgebreid naar alle functies. Ook een speler, die geschorst is in
een functie bij een andere club, mag bij zijn eigen club niet op de bank plaats nemen.
Marleen Marckx (Olympia Anderlecht) stelt de vraag wie gaat controleren of een
geschorste speler op een bank heeft gezeten.
Jan Andries duidt erop dat iedereen die op de bank zit op het wedstrijdformulier dient
vermeld. Deze wedstrijdformulieren worden gecontroleerd door de medewerkers die de
taak hebben van de controle wedstrijdzaken binnen het Comité voor Wedstrijdzaken.
Dirk Van Rompaey (Voorwaarts) werpt op dat nergens iets genoteerd wordt indien
een speler die na bijvoorbeeld 30 seconden stopt met spelen op de bank gaat
zitten.
Jan Andries zegt dat dit toegelaten is.
Stemming
Voor
Tegen
Onthouding

:
:
:

17
18
15

Met 48,57 % van de stemmen wordt het reglementswijziging door de vergadering niet
goedgekeurd.
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C. Reglement van Wedstrijden artikel 54
Jan Andries geeft aan dat vanuit de Werk- en studievergadering van november 2014 geconcludeerd
werd dat er een grotere soepelheid gewenst was met betrekking tot de diverse taken die door de
clubs ingevuld moeten worden. Als eerste werd door de Raad van Bestuur de fu nctie van
ploegafgevaardigde besproken. Deze dient momenteel lid te zijn van de vereniging waarvoor hij
optreedt. De Raad van bestuur wil dit los te koppelen van de binding van de ploegafgevaardigde
tussen club waarvoor hij optreedt en club waarbij hij aangesloten is. Zo zal de boete ten laste
komen van de club waarvoor hij optreedt en niet van de club waarbij hij is aangesloten.
Stemming
Voor
Tegen
Onthouding

:
:
:

50
0
0

Marleen Marckx (O. Anderlecht) vraagt van wanneer deze reglementering ingaat.
Jan Andries meldt dat dit reglement in voege treedt vanaf 1 juli 2015.
Het reglement wordt:
De wijzigingen t.o.v. de huidige tekst zijn weergegeven in het blauw/vet/cursief.
Afwijking voor Competitiestructuur segmenten Korfballeague, Nationaal A en Nationaal B, zie segmentatie
competitiestructuur/segmentatie
54-1. Elk eerste, reserve-, eerste gewestelijk en jeugdachttal dient vergezeld te zijn van een
ploegafgevaardigde. Deze moet de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en, voor de club waarvoor hij
optreedt, als geaffilieerde, recreant of adherent op de lijsten van de KBKB zijn ingeschreven.
De verantwoordelijkheid voor de ploegafgevaardigde blijft bij de club waarvoor hij optreedt.

07.

KIEZING VAN BESTUURDERS
Secretaris-generaal Jan Van den Berghe meldt dat alle 4 kandidaat bestuurder verkozen zijn.
Het resultaat van de telling van het stembureau:





Jan Andries
Karel Bastiaensen
Pierre Coppens
Marc Van Leuven

:
:
:
:

49
45
41
46

Bondsvoorzitter Danielle Ruts vervolgd met de uitspraak “ Geschiedenis is geschreven! Vandaag
is er beslist een nieuwe weg in te slaan.
Er is gekozen voor onze jeugd en niet voor clubbelangen.
Dat we nog enkele moeilijke overgangsjaren voor de boeg hebben, daar zijn we ons van bewust.
Maar we zijn ervan overtuigd dat dit alleen ten goede kan komen van de geloofwaardigheid en de
versterking van korfbal in België.
TOGETHER FOR KORFBALL een belangrijke stap is gezet !
Verslaggeving: Julia Laurent
13 maart 2014
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