VERSLAG VAN DE BIJKOMENDE ALGEMENE VERGADERING
van zaterdag 28 november 2015
in het Bondsgebouw KBKB te Deurne
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Geelse K.C. vzw, Hoboken 2000 vzw (volmacht aan
Catbavrienden K.C. vzw), Hoevenen K.C. vzw, Joki vzw,
K.C. Kapellen vzw (volmacht aan Ekerse K.C. vzw), KCBJ
vzw (volmacht aan ASOC Ramsel vzw), KCOV vzw, Leuven
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K.C. vzw, Kon. Minerva K.C. vzw, Kon. Neerlandia K.C.
vzw, Royal Olympia Anderlecht vzw (volmacht aan Kon.
K.C. Voorwaarts vzw), Putse K.C. vzw, Rijko vzw, Kon.
Riviera K.C. vzw, R.K.C. Retie K.C. vzw, Royal Scaldis S.C.
vzw, Sint-Gillis-Waas vzw, Spartacus K.K. vzw, Sparta
Ranst K.C. vzw, K.C. Technico Turnhout vzw, K.C. Temse
vzw, The Blue Ghost Anzegem vzw, The Vikings (volmacht
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Namens de Ereleden:
Rudder

François Springael en Daniel De

Voorzitter-ter-ere: Jean-Claude Ghillebert en Marc Van
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Namens Comité der Reglementen: Gilbert Bollaert
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OPENINGSWOORD VAN DE BONDSVOORZITTER DANIELLE RUTS

Welkom beste korfbalfamilie,
Want dat is toch het gevoel dat ik heb overgehouden aan ons WK2015.
In de regio’s Vlaanderen en Kempen hebben de diverse clubs mee hun schouders gezet onder de succesvolle
organisatie van de voorronden. In het Antwerpse konden we rekenen op 2 clubs om Brazilië en Australië op
te vangen. Daarnaast konden we binnen de hele korfbalwereld op honderden vrijwilligers rekenen om het
WK in België tot een succes te maken. Onze spelers gingen tot het uiterste in een spannende finalewedstrijd
en onze supporters waren gewoonweg outstanding, vooral tijdens de finale in Lotto Arena. Ik heb er een
warm familiegevoel aan overgehouden.
We hebben natuurlijk ook geschiedenis geschreven met het bezoek van Koning Filip, een persoonlijke
ervaring die ik nooit zal vergeten! Het gaf ons kampioenschap een extra touch. We kenden enorme mediaaandacht en een visibiliteit, niet te evenaren.
Daarnaast waren menig neutraal supporter (waaronder vertegenwoordigers van het Internationaal Olympisch
Comité en de uitgenodigde bedrijven) zeer enthousiast over het topniveau van onze korfbalsport, de enige
echte gemengde sport!
Wat er allemaal is fout gelopen en wat voor verbetering vatbaar is, zijn punten waar ik momenteel minder
belang aan hecht, wel voornaam is dat we een vervolg breien aan ons WK-avontuur en trachten door de extra
visibiliteit onze sport meer op de kaart te zetten en aandacht te trekken van bedrijven die onze sport
financieel willen steunen.
Welkom op onze Bijkomende Algemene Vergadering.
Bij het onthaal hebben verscheidene clubs hun kampioensdiploma Zaal en Veld 2014-2015 ontvangen. De
Raad van Bestuur is van mening dat op dit ogenblik het voorlezen van de wedstrijdverslagen als het uitdelen
van de diploma’s een beetje vijgen na Pasen is en we een andere, modernere manier moeten vinden om
deze diploma’s sneller uit te reiken en misschien ook iets aantrekkelijker te maken.
Toch wil ik nog even kort de trotse clubs opsommen:
Bij onze Cadetten en U12 was zowel in de zaal als op het veld AKC oppermachtig.
Bij de U14 waren het Scaldis op het veld en Putse in de zaal die kampioen werden.
Bij de scholieren was Floriant de baas in de zaal en op het veld was dit wederom AKC.
Bij onze oudste jeugd werd Meeuwen kampioen in de zaal, maar nam Borgerhout/Groenwit revanche op het
veld.
Bij de senioren werden in de zaal kampioen in Hoofdklasse 4- KCOV, Hoofdklasse 3 – Deurne, Hoofdklasse2 –
Mercurius, Hoofdklasse 1 – ASKC en in Promoleague Riviera.
Op het veld kregen een kampioensdiploma in overgangsklasse Hove/Technico, Hoofdklasse 2 – Neerlandia en
Hoofdklasse 1 – Vobako. Tenslotte zowel in de zaal als op het veld was Boeckenberg Belgisch kampioen.
Proficiat aan alle kampioenen en graag een applausje!
Beste korfbalvrienden,
Na 10 jaar vruchtbare samenwerking zal de overeenkomst tussen KBKB en Jan van den Berghe in onderling
overleg beëindigd worden eind juni 2016. Eerstdaags zal de vacature voor Secretaris Generaal bij de KBKB
gepubliceerd worden via diverse kanalen en we hopen diverse spontane sollicitaties te mogen ontvangen.
We gaan op dit moment nog geen bedankjes en bloemetjes uitdelen, maar we wilden jullie toch al “voorinformeren” zodat tal van geruchten niet de ronde hoeven te doen.
Tevens kan ik ook al meedelen dat 3 van onze bestuursleden hun mandaat beëindigen in maart 2016, zijnde
Pierre Coppens, Marc Van Leuven en Frank Buvens. We zijn al enige tijd bezig om hun opvolging voor te
bereiden. Niet evident als je weet dat ze al zoveel jaren een vaste waarde zijn binnen onze Raad van
Bestuur. Maar we werken eraan en tegen maart komen we met de gepaste voorstellen.
Graag wil ik me nog verontschuldigen voor de late communicatie van de financiële stukken voor deze
vergadering. Onze 1e begrotingsronde voor het WK leek niet voldoende om de begroting rond te krijgen.
Daarna kwam de drukte van de voorbereiding en de organisatie van het WK. En dan was het licht enkele
dagen uit! We hopen op jullie begrip te mogen rekenen om eenmalig deze zeer korte termijn te willen
aanvaarden.
Notulen vergadering KBKB
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Daarnaast is er ook nog de opmaak van de afrekenstaten van het 3 e kwartaal die vertraging oplopen. Ik hoop
deze volgende week te kunnen afwerken, maar het is mijn eigen schuld, door de invoering van de U-reeksen
en aanpassing van de bijdragen en verzekeringspremies is er heel wat extra werk mee gemoeid. Ook hier
bedankt voor jullie begrip.
En dan de agenda van vandaag, er staan weer enkele informatieve voordrachten op het programma. Eerst
zal Yves Daelmans, zoals vorig jaar beloofd, jullie een update geven van de resultaten van onze Werk- en
Studievergadering.
Daarna zal de heer Tom Vermeulen de visie en noodzaak omtrent gediplomeerde trainers uiteenzetten.
En tenslotte geeft Eddy Versele een toelichting bij zijn plan omtrent Regiowerking. Een visie rond
clubondersteuning die tot stand is gekomen na ons beleidsconclaaf van enkele maanden terug.
Tenslotte volgen dan nog de minder boeiende maar noodzakelijke onderwerpen. Reglementswijzigingen en
goedkeuring begroting 2016.
Dus we beginnen er meteen aan en ik geef graag het woord aan Yves Daelmans voor de update met
betrekking tot de vorige Werk- en Studievergadering.
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UITREIKING KAMPIOENENDIPLOMA’S VELD- en ZAALCOMPETITIE 2014-2015
Onderstaande clubs hebben een kampioendiploma toegekend gekregen voor de competitie 2014 -2015.
VELDCOMPETITIE:
TOP KLASSE
HOOFDKLASSE 1
HOOFDKLASSE 2
OVERGANGSKLASSE
JUNIOREN
SCHOLIEREN
U14
CADETTEN
U12

: BOECKENBERG
: VOBAKO
: NEERLANDIA
: HOVE & TECHNICO
: BORGERHOUT/GW
: AKC
: PUTSE
: AKC
: AKC

ZAALCOMPETITIE:
TOPLEAGUE
PROMOLEAGUE
HOOFDKLASSE 1
HOOFDKLASSE 2
HOOFDKLASSE 3
HOOFDKLASSE 4
JUNIOREN
SCHOLIEREN
U14
CADETTEN
U12

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

BOECKENBERG
RIVIERA
ASKC
MERCURIUS
DEURNE
KCOV
MEEUWEN
FLORIANT
SCALDIS
AKC
AKC

Deze diploma’s werden door het onthaal aan de clubafgevaardigden bezorgd of zullen per post door het
bondsbureau worden toegestuurd aan de desbetreffende clubsecretariaten.

Update Werk & Studievergadering
Yves Daelmans brengt, aan de hand van een power point presentatie, verslag uit van de ondernomen
acties en bevindingen naar aanleiding van de Werk- & Studievergadering van 22 november 2014.
Aangezien de aanwezigen op deze jaarvergadering niet allemaal deel hebben uitgemaakt van deze Werk & Studievergadering wenst hij niet teveel in detail te treden. Hij verwijst naar de jaarvergadering van 7
maart 2015 in Leuven waarover een aantal items al een overzicht werd gegeven. Hier had hij ook te
kennen gegeven dat de besproken punten van de werkgroepen vast geagendeerd werden bij de
verschillende betrokken directies. Het resultaat van de ondernomen acties en suggesties werden
opgenomen bij elk onderwerp op de slides.
Tijdens de werk- en studievergadering werden vier onderwerpen, onderverdeeld in vijf w erkgroepen,
besproken. Er was enorm veel belangstelling voor het onderwerp van de jeugdcompetitie zodat dit
thema over twee werkgroepen diende te worden verdeeld.
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Jeugdcompetitie
Voor de Directie Jeugd was er een hele opsomming van punten om te verwerken. Bij de thema’s
“wedstrijdprogrammatie” en “U8/U10” werden reeds een aantal stappen gezet om verbeteringen aan te
brengen. Een aantal punten waren niet realiseerbaar en de reden hiervan werd weergegeven op de
slides. Een aantal items dienen nog verder te worden onderzocht.
Het Comité voor Jeugdkorfbal is een vragende partij om bij een eerstvolgende Werk- &
Studievergadering (26 maart 2016 in Van Der Valk Hotel in Beveren) deze topics verder te bespreken.
Scheidsrechters
Bij de bespreking in de vorige jaarvergadering is dit onderwerp niet aangekaart omdat er toen te weinig
progressie was geboekt. Inmiddels werden al heel wat acties ondernomen waarvan de belangrijkste
items genoteerd werden op de slide. Bij de hervorming, binnen de federatie, werd er gewerkt aan de
opleidingen en begeleiding met de bedoeling om meer scheidsrechters te krijgen.
Korfbalvormen
De diverse korfbalvormen kwamen in het afgelopen jaar voldoende in beeld.
Zo was er het
Beachkorfbal, dat steeds omvangrijker wordt.
Op het IKF congres in november 2015 werd een
uiteenzetting gehouden door Kevin Lauwers over Beachkorfbal. De samenwerking met Nederland is
uitgebreid zodat Beachkorfbal in volle groei is in België.
Ook High 5 is niet onopgemerkt gebleven tijdens dit Wereld Kampioenschap door zijn Roto korfbalkasten,
een product met een mooie toekomst.
Bij Korfbal4 werden er initiatieven opgestart om te onderzoeken welke eenvoudige korfbalvormen zijn
plaats kunnen krijgen in deze veranderde maatschappij.
Uit de informatievergadering G-korfbal, samen met de clubs, op 17 maart 2015 in het bondsgebouw
KBKB werd geconcludeerd dat heel wat clubs interesse tonen voor G -korfbal. Zo was G-korfbal ook
aanwezig tijdens het afgelopen WK.
Lidmaatschap
Inmiddels zijn er reeds 3 maatregelen in voege getreden en vandaag wordt er geste md over de al dan
niet invoeren van de nieuwe aansluitingsvormen. Men wenst met deze nieuwe hervormingen de instap
naar korfbal zo laagdrempelig te houden zodat er meer personen met korfbal in contact worden
gebracht en aansluiten. Om tot dit doel te komen zullen er toekomstgericht nog een aantal zaken
worden gerealiseerd en uitgewerkt.
De power point presentatie zal door het bondsbureau aan de clubs bezorgd worden en Yves Daelmans
verzoekt de afgevaardigden om de stukken te bezorgen aan de personen die hiervan de opvolging doen
in hun vereniging.
(Detail zie slides)

Yves Daelmans geeft het woord aan Alex Elewaut, bestuurder en directeur opleidingen.

VTS - Gediplomeerde trainers
Alex Elewaut deelt mede dat, binnen de Raad van Bestuur KBKB, besloten werd om de aanbevelingen
vanuit BLOSO Vlaamse Trainers School om te trachten coachlicenties in te voeren in onze competitie om
te zetten. Hij meldt dat Tom Vermeulen, opleidingscoördinator binnen VTS bereid werd gevonden om
deze materie te verduidelijken met zijn voordracht “Gediplomeerde trainers”.
Tom Vermeulen neemt het woord voor de eerste vier punten van de inhoudstabel.
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Coachlicentiesystemen in de sportsector?
Tom Vermeulen wenst verduidelijking te geven in de term diplomaplicht en licentieplicht. Een
diplomaverplichting is er voor een persoon die op een bepaald niveau in een vereniging als trainer wil
optreden. Hij of zij dient dan in het bezit te zijn van een trainersdiploma om als trainer/coach te
mogen fungeren.
Bij een licentieverplichting dient deze trainer, bovenop het diploma, een
coachlicentie in zijn bezit te hebben. De voorwaarden om deze licentie te bekomen kunnen heel
verschillend zijn, het kan een aanvraag zijn om een licentie te bekomen, het kan gekoppeld zijn aan
bijscholingen ed …
Over het moment dat deze licentie van toepassing is bestaan er, bij de sportfederaties die deze licentie
hebben ingevoerd, verschillende mogelijkheden. Ofwel dient een coach/trainer een bepaalde licentie
voor te leggen bij een wedstrijd of genoteerd staan als bezitter van een trainersdiploma om de functie
te mogen uitoefenen. Evengoed kan het gekoppeld zijn aan het niveau waarop de club als geheel actief
is ofwel het niveau van de ploeg waar de persoon trainer is. Verder zijn er de mogelijkheden waarbij de
trainer, verplicht binnen de club, een trainersdiploma moet hebben om training te geven en te coachen
bij officiële wedstrijden.
Heel wat federaties hebben reeds de stap gezet of, zoals de korfbalfederatie, zijn er ook heel wat
sportfederaties bezig met de voorbereiding. Men heeft er alle belang bij om een goede trainer te
hebben en door opleiding en bijscholing zal dit evolueren naar een betere trainer zodat dit resulteert
naar betere spelers. En dit heeft niet alleen betrekking voor uw hoogste sporttak, maar ook voor uw
lagere reeksen. VTS wenst, via de sportfederatie, de trainerslicentie te stimuleren omdat men de
mening is toegedaan dat dit een meerwaarde voor de sporttak zal zijn en naar een hoger niveau gaat
leiden.
Hoe?
Voor de KBKB heeft het geen zin om het systeem van coachlicenties te kopiëren van een andere
sportfederatie. De KBKB dient vanuit zijn eigen realiteit op te starten en van zodra de licentie is
ingevoerd geleidelijk aan de lat hoger te leggen met de bedoeling de kwaliteit te laten verhogen.
Gediplomeerd?
Eenmaal per jaar dient uw federatie de gegevens van de leden door te geven met o nder andere de
namen van uw effectieve trainers en opgave of deze al dan niet gediplomeerd zijn en over welk diploma
zij beschikken. Zo is het mogelijk dat een persoon een VTS diploma in zijn bezit kan hebben maar dit
wil nog niet betekenen dat hij of zij effectief training geven in een korfbalvereniging.
BLOSO VTS levert drie diploma’s af, namelijk initiator, trainer B en A. Een aspirant initiator ontvangt
geen diploma, maar enkel een attest. De lessenreeks van aspirant initiator omvat 16 uur en BLOSO is de
mening toegedaan dat men in deze tijdspanne geen volwaardi ge trainer kan opleiden. De bedoeling van
de taak van aspirant initiator is om een initiator bij te staan en niet om op zelfstandige basis training te
geven.
Daarnaast heeft men de LO gediplomeerden. Onder deze noemer vallen ook Bachelor LO, Master LO,
Regent LO, Regentaat LO of licentiaat LO die actief zijn in korfbal. Voor deze groep is het mogelijk ,om
zonder een opleiding van initiator te volgen, een diploma voor deze reeks aan te vragen bij VTS BLOSO.
Onder EVC (Eerder of Elders Verworven Competenties) vallen personen die reeds een aantal jaren
training geven en zodoende ook ervaring hebben opgedaan in de sporttak als trainer. Dan heeft men nog
EVK (Elders Verworven Kwalificaties). Voor korfbal zijn dit personen die een trainersdiploma in hun
bezit hebben dat uitgereikt werd door de Nederlandse Korfbalfederatie (KNKV). Deze groep van trainers
kan een gelijkstelling aanvragen bij VTS BLOSO. Het wordt belangrijker om uw trainers een diploma te
laten behalen of hun kwalificatie (zie EVK en EVC) te laten erkennen bij VTS BLOSO o mdat hier een
financieel voordeel naar de vereniging tegenoverstaat.
Tot op heden zijn er tien sportfederaties die reeds een coachlicentiesysteem hebben ingevoerd en een
aantal die concrete plannen hebben.
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Als voorbeeld wordt de Vlaamse Basketballiga aangehaald die bijna 15 jaar als federatie de
coachlicentie hebben ingevoerd op naam van de persoon zelf. Bij deze sportfederatie heeft men een
overgangsmaatregel in de vorm van ervaringsdeskundige. Dit zijn personen die niet over het verei ste
diploma beschikken, maar wel voldoende ervaring hebben opgedaan om training te geven. Deze
categorie krijgt een coachlicentie met dien verstande dat zij jaarlijks een bijscholing volgen. Indien
een bijscholing niet wordt gevolgd zal deze persoon nooit meer in het bezit worden gesteld van een
coachlicentie aan de hand van zijn ervaring. Het systeem van ervaringsdeskundige is uitdovend.
Het controleren van de licenties wordt uitgevoerd door de scheidsrechter.
Bij de Vlaamse Voetbalbond Vlaanderen werden de licenties ingevoerd op clubniveau. In deze federatie
werd de competitie jeugd losgekoppeld van het eerste elftal. Als voorbeeld is het mogelijk dat het
elftal in vierde provinciale speelt en de jeugd, door goed en professioneel management aantreedt in
nationale afdeling. Om te kunnen aantreden met hun jeugdploeg in de nationale afdeling wordt door de
federatie bepaalt dat de club verplicht een aantal initiators, trainers A of B dient te hebben.
Deze trainers met VTS diploma dienen op een periode van drie jaar 15 punten via bijscholingen te
behalen. Het doel van de federatie is de kwaliteit van het jeugdvoetbal op te drijven.
In de Vlaamse Rugbybond gelden er ook voorschiften om een bepaald aantal gediplomeerde trainers bij
clubs met een bepaald niveau te hebben. Bij de Vlaamse Volleybalbond hebben ze een vergelijkbaar
systeem maar dan op persoonsniveau.
De kaart, uit de sportdatabank Vlaanderen, geeft weer dat de grote concentratie van korfbaltrainers in
de provincie Antwerpen situeert.
Op basis van de cijfers van 2013-2014 werd de stand van de kwalificatiegraad weergegeven. Deze slide
geeft de procentuele actieve gediplomeerde trainers weer van het trainersbestand per provincie.
Op volgende slide wordt het aantal leden opgegeven per gediplomeerde trainer. Hier dient opgemerkt
dat het aantal leden te omvangrijk is per gediplomeerde trainer. Dit aantal zou lager moeten liggen
zodat de kwaliteit kan worden opgevoerd.
Bij de hoogste ploegen zijn er al een groot aantal clubs waarvan de tr ainer over een VTS diploma
beschikt. Wegens dit hoge percentage werd overleg gepleegd tussen VTS en de KBKB (Alex Elewaut en
Daniel De Rudder) om te overwegen om de stap te zetten naar een individuele coachlicentie bij de
KBKB.
De Jeugdscorekaart is één van de mogelijkheden om subsidies, als club, te ontvangen door onder andere
de actieve trainers van de club op te geven. Indien uw club constateert dat de club tussen de 90 a 95 %
heeft voor zijn actieve trainersbestand dan kan de club concluderen dat he t een ingeburgerd systeem
heeft. Met zulke goede cijfers is het ogenblik aangebroken om een stap verder te wagen.
Op basis van de gegevens van de jeugdscorekaart kon worden berekend dat er 41,50 % gediplomeerde
trainers bij de jeugdploegen zijn in 2014.
Vanuit de denkcel Korfbal worden er jaarlijks opleidingen georganiseerd. In 2016 zal een opleiding
Initiator plaats hebben in Dessel en Rijkevorsel tijdens de periode maart -mei en in Aalst tussen
september en oktober 2016 aan de prijs van 150 euro per opleiding.
Alex Elewaut neemt het woord over en licht de afgevaardigden de stukken toe die reeds werden
voorbereid om ter stemming te brengen op een jaarvergadering.
Voorliggend coachlicentiesysteem binnen de KBKB
De Raad van Bestuur KBKB heeft geopteerd om aan de clubs de individuele coach licentie voor te stellen
en dit enkel voor de zaalcompetitie.
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De Raad van Bestuur KBKB wenst de invoering van de coachlicentie ter stemming voor te leggen aan de
clubs tijdens de jaarvergadering van maart 2016 om bij goedkeuring te starten vanaf competitie 2016 2017 in de top- en promoleague en in de titelreeksen jeugd van U12 tem U19. Voor deze reeksen zouden
de trainers toekomstgericht moeten beschikken over een coachlicentie.
Na twee jaar zal samen met VTS en de korfbalclubs een evaluatie worden gemaakt en, indien nodig,
bijgestuurd.
Jan Van Der Borst (Mercurius) stelt de vraag of er voldoende cursussen kunnen aangeboden worden
zodat personen, die bijvoorbeeld in shift werken, de mogelijkheid hebben om een cursus volgen om
een coachlicentie te kunnen behalen.
Tom Vermeulen bevestigt dat, ook in andere sportfederaties, het een gekend probleem is. Samen met
deze sportfederaties is VTS op zoek naar andere formules, bijvoorbeeld wordt gedacht aan korte
gereduceerde formules van één week, zodat het haalbaar wordt voor personen die in ploegen werken.
Echter is dit systeem alleen voor grotere sportfederaties - die tientallen clinics VTS aanbieden haalbaar, maar voor korfbal met twee opleidingen per jaar valt dit moeilijk te realiseren.
Alex Elewaut haalt aan dat Daniel De Rudder hierin reeds een oplossing heeft geboden. Jaarlijks wordt
op eind augustus door Daniel De Rudder een opleiding initiator aangeboden.
Om een coachlicentie te ontvangen dient men in het bezit te zijn van een VTS diploma van initiator, of
trainer A of B. Eveneens tellen de gelijkgestelde KNKV gekwalificeerde, namelijk korfbaltrainer 2 tem
4, en de IKF gekwalificeerde (level 3 en higher level) mee.
Echter is het ook mogelijk om, voor de eerste drie seizoenen, de instap te maken als
ervaringsdeskundige. Deze persoon dient voldoende ervaring te hebben als coach in een titelreeks. Er
dient een dossier te worden ingediend bij het bondsbureau KBKB voor de aanvraag ervaringsdeskundige.
Dit dossier zal behandeld worden door de commissie DSKO, directeur opleidingen en directeur
competitie. Bij aanvaarding wordt de aanvraagprocedure opgestart en ontvangt de persoon, na het
binnengeven van de vereiste stukken (zie aanvraagprocedure) een coachlicentie met een geldigheid voor
drie jaar. Bij verlenging na drie jaar moet de ervaringsdeskundige in deze periode t wee sporttechnische
bijscholingen bij de federatie, VTS of universiteit te hebben gevolgd. Bij voorlegging van het diploma
van deze gevolgde clinics kan de coachlicentie behouden worden.
Alle aanvragen dienen te geschieden via een formulier dat beschik baar zal gesteld worden op de website
van de korfbalfederatie. Bij de aanvraag dient een pasfoto bijgevoegd of digitale pasfoto opgestuurd te
worden naar bondssecretariaat, samen met een kopie van het trainersdiploma. VTS gediplomeerden
dienen geen diploma toe te sturen aangezien deze trainers in de databank van de KBKB zijn opgenomen.
Ook moet de persoon in kwestie geaffilieerd zijn bij de KBKB. Bij betaling van 50 euro zal een
coachlicentie worden uitgeschreven met een geldigheid van drie jaar. Deze l icentie wordt naar het
postadres van de aanvrager (dus de trainer zelf) gezonden. De coach is zelf verantwoordelijk voor de
aanvraag en zijn licentie om zodanig ook de clubs te ontlasten.
De namen van de trainers in bezit van een toegekende coachlicentie s worden gepubliceerd op de
website. Een tijdelijke vervanging van een coach zonder coachlicentie is 3 keer per jaar mogelijk.
Daarna betaald de club 50 euro boete. De controle wordt gedaan door het Comité voor Wedstrijdzaken.
De coach moet voorafgaand van de wedstrijd zijn licentie tonen aan de scheidsrechter.
Lydia Schrijnemakers (Minerva) vraagt wat de club kan ondernemen wanneer hun coach meer dan
drie keer verstek geeft door ziekte of schorsing want de club dient hiervoor uiteindelijk een boete
van 50 euro te betalen.
Alex Elewaut antwoordt dat de club de 50 euro dient terug te vorderen van de coach, maar maakt de
bemerking dat de club vermoedelijk nog wel een andere coach heeft die kan overnemen ingeval van
ziekte of schorsing.
Ann Van regemortel (Scaldis) informeert of een persoon die een coachlicentie wenst aan te vragen
eerst een VTS cursus dient te volgen.
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Alex Elewaut meldt dat de aanvrager van een coachlicentie op voorhand geen bijscholing dient te volgen
en verwijst naar de vereisten bij een aanvraag zoals voorafgaandelijk uitgelegd.
Ann Van regemortel (Scaldis) wenst de bedoeling van de KBKB te kennen. Wordt met de invoering
van de coachlicentie gestart met de intentie deze in te voeren voor zowel veld - als de
zaalcompetitie? Of zal men enkel starten in de zaalcompetitie.
Alex Elewaut geeft te kennen dat de invoering momenteel enkel bestemd is voor de zaalcompetitie.
Ann Van regemortel (Scaldis) zegt dat het mogelijk is dat een club (1 e klasse veld) plots in de
hoogste klasse zaal terecht komt tot de conclusie komt dat hun club niet over een gediplomeerde
trainer beschikt. Dan zou de club op één week tijd een gediplomeerde trainer dienen te zoeken.
Alex Elewaut weerlegt dit want bij de hoogste klassers zijn reeds een heleboel personen gediplomeerd
of komen in aanmerking voor een ervaringsdeskundige.
Ann Van regemortel (Scaldis) brengt ten berde dat clubs nu al moeite hebben om jeugdtrainers te
vinden. Indien deze jeugdtrainer nog een bijscholingsplicht krijgt voor het bekomen van zijn licentie
en daarbovenop nog 50 euro zelf dient te betalen zal het voor de clubs niet gemakkelijker op maken
op jeugdtrainers te vinden.
Joris Bruyn (Rijko) stelt de vraag waarom een persoon met een VTS diploma 50 euro voor een
licentie dient te betalen.
Alex Elewaut beaamt dat een VTS gediplomeerde dit bedrag dient te betalen voor zijn coachlicentie.
Maar de inkomende gelden worden benut voor opleidingen.
Joris Bruyn (Rijko) is de mening toegedaan dat als een club op een bepaald niveau wil korfballen met
hier aangekoppeld een gepaste trainer men daarvoor een passende vergoeding dient tegenover te
stellen. Stelt zich de vraag op welke wijze de club zijn trainer kan motiveren om opleidingen te
gaan volgen als deze trainer geen vergoeding ontvangt. Hij oppert dat bij de club een insteek
gezocht moet worden om meer inschrijvingsgelden binnen te krijgen door de leden (ouders) een
beter product aan te bieden door middel van de gediplomeerde trainers.
Alex Elewaut verwijst naar het openingswoord van vorige jaarvergadering waarin onze bondsvoorzitter
duidelijk stelt dat we anders moeten gaan kijken naar onze sport en dat we moeten leren investeren.
Hij haalt aan dat korfbal de enige sport is waar kinderen alles gratis wordt aangebo den. Als men de
personen die bij ons lid worden een ruim aanbod van ondersteuning kunnen aanbieden door oa goed
opgeleide trainers is dit een meerwaarde. Hij verwijst naar de toespraak van de VTS coördinator waar
deze aanhaalt dat alle sporten, die in het coachlicentiesysteem zijn gestapt, een opwaartse trend
hebben gehaald. Dit is één reden dat de korfbalfederatie vraagt om mee in dit avontuur te stappen om
korfbal in Vlaanderen uit te breiden.
Alex Elewaut meldt dat 94 % van de trainers U reeks jeugd 1 e klasse in aanmerking komt om in te
stappen in het coachlicentiesysteem. Bij de senioren is dit 100 %. Met deze reële cijfers staat er
eigenlijk niets in de weg dat de clubs zouden instappen. Indien de clubs vragen hebben kunnen deze per
mail toekomen bij alex.elewaut@korfbal.be. De antwoorden worden gefilterd en zullen gepubliceerd
worden op de website.
Erik Van Goubergen (Verde) vraagt naar de volgende stappen die na de opstart van de coachlicentie
ondernomen zullen worden.
Alex Elewaut meldt dat dit afhankelijk is van de federatie en de verenigingen. Zeker is dat na drie jaar
(normaal 2019-2020) de ervaringsdeskundige weg valt. Vanaf dan moeten alle trainers gediplomeerd
zijn voor een nieuwe coachlicentie. De ervaringsdeskundige blijv en bestaan zolang zij voldoen aan de
voorwaarden van bijscholing.
Erik Van Goubergen (Verde) stelt de vraag van wanneer de coachlicentie in voege treedt.
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Alex Elewaut bericht dat dit voorstel nog ter stemming bij de belangroepen dient te worden geb racht.
Erik Van Goubergen (Verde) informeert naar tijdsplanning.
Jan Andries zegt dat in de planning is opgenomen dat de voorstellen reglementswijziging vóór mei 2016
zullen voorgelegd worden.
Ann Van regemortel (Scaldis) vraagt of de licenties per tra iningsgraad worden geregistreerd.
Alex Elewaut reageert dat er één soort coachlicentie wordt ingevoerd.
Ann Van regemortel (Scaldis) merkt op dat een aspirant initiator niet voldoet aan de vereisten voor
een coachlicentie maar het wel mogelijk is dat deze persoon in aanmerking kan komen als
ervaringsdeskundige.
Alex Elewaut bevestigt dat dit mogelijk is bij dien verstande dat de persoon voldoende ervaring heeft
(bv. 10 jaar training geven aan 1 e klasse jeugd).
Frank Buvens, directeur Topkorfbal, stelt een vraag aan Tom Vermeulen over de diplomavereisten van
een trainer. BLOSO legt op dat een trainer A een hoger secundair diploma dient voor te leggen om voor
de verloning gesubsidieerd te worden. Frank Buvens vindt dat dit punt dient te worden herbekeken.
Tom Vermeulen maakt kenbaar dat verduidelijking dient te worden gevraagd aan de afdeling Topsport
en stelt voor dat de korfbalfederatie dit probleem aankaart bij VSF. BLOSO is momenteel gebonden aan
het decreet van 2001. Echter is men dit decreet aan het herschrijven. VSF kan deze vraagstelling
eventueel naar het nieuwe decreet aanbrengen.
Frank Buvens repliceert dat de KBKB een schrijven naar VSF zal richten over deze diplomavereisten .
(voor detail zie slides)

Danielle Ruts vervolgt met Eddy Versele aan te kondigen met zijn uiteenzetting
Visie Regiowerking
Eddy Versele kondigt aan dat de visie geldt voor de volgende olympiade (2017-2020).
Hij somt de 7 uitgangspunten van het visiedocument op en brengt ten berde dat al deze punten
waarschijnlijk niet tegen de volgende olympiade zullen kunnen worden gerealiseerd, ma ar de KBKB gaat
pogen om deze zoveel mogelijk te verwezenlijken (zie slide hoe realiseren?)
De structuur van de Directie Regiowerking omvat de strategische cellen, ondersteuning, cluborganisatie
en talentontwikkeling. Vandaag wordt enkel de nazorg en de ondersteuning van nieuwe en bestaande
clubs besproken. Daarnaast is er de denkcel regiowerking die de taak geeft om praktische voorstellen
naar voor te brengen. De uitwerking volgt dan door de Directie regiowerking.
Voor de clubondersteuning werden de clubs ingedeeld op basis van 4 verschillende criteria en in 5
verschillende regio’s, namelijk Antwerpen 1, Antwerpen 2, Kempen, Vlaams-Brabant-Brussel en OostWest Vlaanderen. Voor de opsomming (zie slides). Indien een club liever in een andere regio wenst te
worden ingedeeld dient deze club dit kenbaar te maken aan Eddy Versele.
De Directie Regiowerking is de mening toegedaan dat de aanpak en organisatie binnen iedere regio door
de regio zelf dient te worden beslist zodat de doelstelling vanuit de Directie Regiowerking wordt
gerealiseerd.
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De afstand tussen de KBKB en de regio’s dient te worden overbrugd door in elke regio een aanspreekpunt
aan te duiden waar iedereen rechtstreeks met zijn vragen terecht kan. Deze vrijwilliger kan van de
regio zelf zijn (bv. de voorzitter van een regiocomité) of een onafhankelijke persoon. Echter dit zal
beslist worden in overleg met de regio’s om een uniforme structuur te krijgen voor alle regio’s.
Structurering
Er werd geconstateerd dat clubs doorgaans wel aandacht aan de sportieve opleidingen besteden. Echter
werd opgemerkt dat clubs dikwijls problemen hebben bij hun omkadering clubstructuur en
administratieve taken. Daardoor scoren deze clubs minder en verdwijnen op termijn. De KBKB wenst
een systeem uit te dokteren om de opleidingen dichter bij de mensen te brengen en op kortere tijd de
essentie mee te geven. Oplossing hierin kan eventueel een andere vorm van overbrengen van kennis
zijn.
De clubbarometer heeft de afgelopen 2 jaar 7 clubs bezocht met telkens 3 personen. Soms werden er
zwaar structurele problemen vastgesteld, maar voor 55 % van de 40 actiepunten w erd een oplossing
geboden. Met deze methode wenst de federatie de afstand tussen de KBKB en de clubs te verkleinen.
Eind 2016 zal het systeem geëvalueerd worden.
Er is een nieuw project voor het verbeteren van de documentstroom onder leiding van Jan An dries.
Deze studie begint in februari 2016 en zal eind 2016 worden afgesloten.
Met de clubbegeleiding worden de problemen van de club genoteerd, vervolgens ontvangt de club een
toelichting van de clubbarometer, daarna wordt een actieplan opgesteld en zal de Raad van Bestuur
KBKB op de hoogte worden gebracht om eventuele oplossingen te zoeken. Vanaf seizoen 2016-2017
wordt aan het bestaande systeem een tweede module gekoppeld zodat de club 3 à 4 maal per jaar
begeleiding krijgt met een maandelijkse - of driemaandelijkse opvolging. Ook zal in 2016-2017 een
onderzoek naar het functioneren van de vereniging worden opgestart. De basis van deze audit module
zal zoals de vroegere Korfpass zijn, waar de gegevens al in genoteerd zijn. De voorstelling zal gebeur en
op een jaarvergadering 2016.
Promotie
De regionale talentontwikkeling biedt de mogelijkheid om een betere promotie te krijgen, ook bij clubs
met kwalitatief minder spelers. Tevens wenst men de streekbekendheid uit te werken.
Voor het jaar 2015 werd – in het teken van het W.K. - de optie genomen om 10.000 leden te bereiken.
Echter bij de opmaak van de evolutie van het aantal leden tussen de jaren 2005 en 2015 werd er geen
stijging waargenomen bij de spelende leden, enkel een groei bij de adherent. Sp ijtig genoeg, moeten
we concluderen dat de federatie in 2015 minder leden heeft dan 10 jaar geleden. Bij hetzelfde
onderzoek bij de jeugd geeft dit een identiek resultaat. Eind 2015 had de federatie 16.249 leden
aangesloten en 9.194 leden geschrapt. Door de Denkcel Regiowerking zal tegen maart 2016 een plan
worden opgesteld om het dalend cijfer van leden een halt toe te roepen en het ledenaantal te verhogen.
Eén methode om het ledenaantal te verbeteren wenst men te realiseren door scholenkorfbal. Met dit
project, in samenwerking van Directie Opleidingen, Directie Jeugd en Directie Regiowerking, zal de
KBKB zelf naar de scholen gaan om een lessenprogramma uit te werken en om leraren op te leiden.
Voor dit project zal eerst geanalyseerd worden welke scholen in de nabijheid van een korfbalvereniging
liggen vooraleer deze gecontacteerd worden. Er zal een samenwerking worden opgestart met de
geïnteresseerde clubs in de omgeving van deze scholen en de scholen zelf. Het eerste pilootproject zou
van start gaan in september 2016 en loopt naast de samenwerking met SVS, dat blijft bestaan.
Ondersteuning
Het bondsbureau zal alle mogelijke subsidies onderzoeken die beschikbaar zijn voor de clubs. Deze
databank zal tegen eind 2016 beschikbaar zijn. Ook zal het bondsbureau hulp en bijstand verlenen bij
de subsidiedossiers van de verenigingen.
Uit de clubbarometer en audits zal men een aantal verbeterpunten nemen en een begeleidingstraject
uitwerken. De problemen zullen ter plaatse wordt opgelost en de clubs kom en tot een georganiseerde
en betere structuur.
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Planning
Met de verschillende regio’s zal een overleg worden gehouden dat van start zal gaan vanaf december
2015 en loopt tot juni 2016.
Tevens zal de realisatie van het bondsbureau dienen te worden uit gewerkt tegen februari 2016.
Eddy Versele vraagt aan de aanwezigen of zij geïnteresseerd zijn om als medewerker te fungeren of dat
zij personen kennen die in dit project willen meewerken. Bij belangstelling kan men contact opnemen
met Eddy Versele.
(voor detail zie slides)

Jan Andries leest de namen van de aanwezige clubs voor met de vermelding dat er 47 stemgerechtigde
clubs zijn.

Vervolgens gaat Danielle Ruts over tot de samenstelling van het STEMBUREAU.
Volgende personen stellen zich kandidaat en zullen de stemmingen controleren.



Marc Breugelmans (Loenhout)
Peter D’hollander (ASOC)

01. VERSLAG OVER HET AFGELOPEN COMPETITIEJAAR
Het verslag van de werking van de vereniging tijdens het competitiejaar 2014 -2015 wordt
goedgekeurd met onderstaande rechtzetting.
Vanwege François Springael:
Toevoegen pagina 34 bij :
Steve Van Den Bergh : individueel lid
Danielle Ruts verleent het woord aan Jan Andries, bestuurder en voorzitter Comité der Reglementen.

02. VOORSTELLEN TOT REGLEMENTSWIJZIGINGEN
Jan Andries wenst mee te delen dat er voorafgaandelijk bemerkingen zijn aangebracht die dienen te
worden aangepast.
1) Datum in voege treden is 01-07-2016 en niet 01-07-2015.
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2) In het stuk Huishoudelijk Reglement (op pagina 12 van de voorstellen reglementswijzigingen) bij de
nieuwe leden is een item waar de beperkingen van de soorten geaffilieerden opgenoemd worden.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Art. 15.4 Recreant
Een recreant mag alle functies van adherent uitoefenen.
o Hij mag deelnemen aan de door de K.B.K.B. ingerichte recreatiewedstrijden.
o Hij mag bovendien deelnemen aan alle beachkorfbalevenementen.
o Hij mag niet deelnemen aan de georganiseerde competitie van de K.B.K.B. hoogste of
gewestelijke reeks(en).
Er werd over het hoofd gezien dat in het Reglement van Wedstrijden voorzien is dat een
recreant lagere jeugd en lagere gewestelijke mag fluiten.
Dit dient aan dit artikel toegevoegd te worden.
Aangezien is gebleken dat er recreanten zijn die jaren in het 1 ste achttal gespeeld hebben en de
spelregels dus perfect kennen stelt de Raad van Bestuur eveneens voor de beperking tot lagere
gewestelijke en lagere jeugd te schrappen.
3) Reglement van Wedstrijden
Art. 116
Het bondsbureau ontving deze week een mail van ATBS waarin zijn de schrapping van dit voorstel uit
de agenda vroegen gezien zij de mening toegedaan waren dat het voorleggen van wijzigingen
Reglement van Wedstrijden niet op een Bijkomende Algemene vergadering niet toegelaten is.
Alhoewel de Raad van Bestuur zich niet met deze visie akkoord kan verklaren werd advies aan het
Comité voor Reglementen gevraagd.
Het advies van het Comité voor Reglementen is:
Alhoewel wij ons niet unaniem achter de visie van ATBS kunnen stellen, dit gezien wij ons steeds op
de geest van de teksten baseren, is het comité van oordeel dat, indien uitsluitend de aangehaalde
paragraaf strikt tekstueel worden geanalyseerd, er minstens van enige onduidelijkheid m.b.t.
andere reglementsteksten die deze materie regelen sprake is.
Het comité adviseert dan ook om het voorstel reglementswijziging art. 116 RW terug te trekken.
De Raad van Bestuur wenst het advies van het Comité voor Reglementen te volgen en trekt dit
voorstel terug.
Het Comité voor Reglementen kreeg opdracht de nodige aanpassingen voor te stellen.
Jan Andries, bestuurder en voorzitter Comité der Reglementen, laat het woord aan de afgevaardigde
ATBS om de zienswijze van de vereniging toe te lichten.
Geert Baeten (ATBS) licht het standpunt van zijn vereniging toe aan de aanwezigen. In het
voorstel reglementswijzigingen werd een voorstel van wijziging van het reglement van
wedstrijden voorgelegd, namelijk bij artikel bij artikel 116. In de bestaande tekst zou de
paragraaf “Voor de laagste klasse kan het Comité voor Wedstrijdzaken een afwijkende regeling
toepassen.” worden toegevoegd.
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Deze voorgestelde aanpassing zal, indien er een onduidelijkheid zou zijn bij de indeling van de
reeksen op het einde van het competitieseizoen veld, een ingrijpende verandering kunnen
teweegbrengen bij de lagere klasse. Want bij invoering van deze regel g eeft men aan het
Comité voor Wedstrijdzaken de fiat om afwijkende beslissingen te nemen over welke achttallen
voor aanvulling naar boven in aanmerking komen. Voor deze reden heeft de vereniging ATBS
aan de Raad van Bestuur KBKB verzocht om deze voorgestelde reglement wijzing te schrappen
van de agenda van de BAV om basis van artikel 55-1 H.R. Uit dit artikel blijkt dat de
Bijkomende Algemene Vergadering niet bevoegd is om zich uit te spreken over wijzigingen aan
het Reglement van Wedstrijden. Artikel 17 van de statuten kent eveneens een beperkte macht
toe aan de Bijkomende Algemene Vergadering want hierin staat “Een bijkomende Algemene
Vergadering wordt gehouden op verzoek van de Raad van Bestuur of van een vijfde der
stemgerechtigde leden. De te behandelen punten kunnen, met uitsluiting van alle anderen, enkel
betrekking hebben op het Huishoudelijk Reglement en de punten zoals opgenomen in art. 4 van de
VZW-wetgeving.”. In dit reglement wordt duidelijk weergegeven dat een BAV geen bevoegdheid
heeft om de gevraagde wijziging te behandelen. Op basis van de vermelde reglementering in het
huishoudelijke reglement en de statuten verzoekt de vereniging om deze wijziging in het
Reglement van Wedstrijden uit te stellen naar een volgende Algemene Vergadering.
Het bestuur van ATBS is van mening dat dit voorgestelde reglement enkel zal leiden tot een soort
willekeur waarvoor geen verantwoording nodig is om beslissingen te nemen welke clubs zullen
bevorderen indien in de hoogste reeksen een club zou wegvallen. Zij vrezen dat hierdoor op
politieke basis en lobbying bepaalde clubs zouden voorgetrokken worden.
De vereniging vreest ook voor het algemeen belang van het wedstrijdreglement want dit kan de
eerste stap zijn om andere wijzigingen te kunnen invoeren die dubbelzinnig kunnen geïnterpreteerd
worden. Aangezien de reglementering steeds correct en altijd ondubbelzinnig moet zijn is ATBS
van oordeel dat een aanpassing van de tekst noodzakelijk is zodat deze zeer exact de regels
voorzien zodat er geen interpretaties mogelijk zijn.
Artikel 63 HR – Archivaris
Jan Andries meldt dat in de bestaande tekst van het reglement artikel 63 de functie van
bibliothecaris weergeeft maar onze federatie in werkelijkheid een archivaris heeft. Met het voorstel
reglementswijziging wordt deze afgestemd naar de realiteit.
Stemming (algemeen) :
Tegen
=
Onthouding
=
Voor
=

0
0
47

De vergadering aanvaard unaniem het voorstel en het reglement wordt aangepast zoals onderstaand
wordt weergegeven.
Art. 63:
De Raad van Bestuur treft de nodige maatregelen voor het bewaren van het archief. Hij kan hiervoor een
archivaris benoemen. Het archief bevat alle aan de K.B.K.B. geschreven stukken, de notulenboeken,
kopieboeken en kasboeken die niet meer gebruikt worden, een exemplaar van alle bondsuitgaven, alle
officiële lijsten van geaffilieerden, recreanten en adherenten, en al wat de Raad van Bestuur verder
nuttig oordeelt.
De Raad van Bestuur kan een bibliotheek inrichten en kan hiervoor een bibliothecaris benoemen.
Hoofdstuk 1 paragraaf c) Geaffilieerden HR (nieuwe aansluitingsvormen & hervorming)
Jan Andries geeft aan dat het voorstel reglement van de nieuwe aansluitingsvormen in volledige blok
zal worden gestemd. Bij goedkeuring zal een tabel op onze website worden gepubliceerd met een
overzicht van de werking (manier van aansluiten, welke functie mag deze geaffilieerde uitvoeren, de
ontslagperiode en overgangen tussen de verschillende soorten affiliaties) gemeld wordt welke functie
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een bepaalde geaffilieerden mag uitvoeren.
Jean Claude Ghillebert (Neerlandia) meldt dat zijn vereniging zich wenst te onthouden bij de
zelf opgemaakte verklaring van de occasionele speler en beachkorfballer zoals omschreven werd
in artikel 11.2 op pagina 10 van de voorgestelde reglementswijziging. Men heeft de bedenking
wie van de partijen verantwoordelijk wordt gesteld indien er iets misloopt. Hij verwijst naar
de discussies die er momenteel lopen in de diverse niveaus over het medisch getuigschrift van
de sporter en haalt de website aan van de Universiteit Gent sportgeneeskunde en De vereniging
Sport en Keuringsartsen.
Jan Andries verklaart dan het binnen geven van een medische keuring is weg gelaten en in plaats
daarvan een verklaring van medisch geschiktheid van de persoon in kwestie wordt gevraagd voor de
praktische kant (bv enkele personen wensen meteen aan een beachkorfbalspel deel te nemen of een
occasionele speler wenst voor het plezier een wedstrijdje te spelen dan is het niet mogelijk om
meteen een medische verklaring van een arts voor te leggen). Ook werd voor deze werking
geopteerd om de instap zo laag mogelijk te houden. Tevens is een medische keuring wettelijk niet
verplicht en ook niet nodig voor onze verzekeraar.
Stemming (algemeen) :
Tegen
=
Onthouding
=
Voor
=

0
2
45

Reglement wordt aangepast:
C. Geaffilieerden
Elk natuurlijk persoon kan als ‘geaffilieerde’ op de affiliatielijst van de K.B.K.B. ingeschreven
worden.
Binnen de affiliatie onderscheiden we:
 competitiespeler
 recreant
 adherent
 occasionele korfballer
 beachkorfballer
Art. 10 Aansluiting
Art. 10.1: Competitiespeler, recreant, adherent en occasionele korfballer
1 - Personen kunnen door de club door middel van een toetredingskaart worden ingeschreven op de
affiliatielijst van de K.B.K.B..
2 - De toetredingskaarten worden door het bondssecretariaat verstrekt en worden door de
clubsecretaris voor terugzending voorzien van een stempel met naam en adres van de club. Ze
vermelden familienaam, voornaam, nationaliteit, geboortedatum, geslacht, volledig adres en vorige
korfbalclub van de aanvrager/ster, die deze gegevens eigenhandig d ateert en ondertekent.
3 - Voor een minderjarige vult bovendien de wettelijke vertegenwoordiger/ster zijn/haar
persoonsgegevens in en plaatst zijn/haar handtekening voorafgegaan door de eigenhandig
geschreven vermelding "gezien voor akkoord”.
4 - Na ondertekening door de secretaris worden de toetredingskaarten, eventueel samen met de in art.
11-1 van dit Huishoudelijk Reglement vermelde stukken, per post aan het bondssecretariaat
verzonden. Ondertekening van toetredingskaarten door een ander bestuurslid is niet to egestaan.
5 - De datum van ontvangst op het bondssecretariaat geldt als inschrijvingsdatum op de affiliatielijst
van de K.B.K.B..
6 - De namen en de datum van hun inschrijving worden in of als bijlage bij de Bestuurlijke Mededelingen
bekend gemaakt.
Art. 10.2:
Een meerderjarige competitiespeler kan op schriftelijk verzoek van een nieuwe club mits schriftelijk
akkoord van de club waarbij hij aangesloten is en na aanpassing van zijn spelerslicentie aan de
gewijzigde toestand tijdelijk dispensatie verkrijgen om insgelijks voor deze nieuwe club te worden
ingeschreven, mits in acht name van de hierna vermelde bepalingen:
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a ) bedoelde competitiespeler, niettegenstaande hij aangesloten blijft bij zijn eerste club, mag niet
meer in wedstrijden voor deze club optreden;
b 1)
bedoelde competitiespeler moet na 2 volledige competitiejaren, beginnend na het einde
van het competitiejaar, waarin de nieuwe club om haar toetreding tot de K.B.K.B., zoals bepaald
in art. 6 van de statuten, heeft verzocht, kiezen op de affiliatielijst va n welke club hij in de
toekomst definitief wenst ingeschreven te worden;
b 2)
hij wordt tussen 1 en 31 mei door het bondssecretariaat verwittigd van het verlopen van
de in vorige alinea bepaalde termijn;
b 3)
wenst hij definitief ingeschreven te worden op de affiliatielijst van de nieuwe club, doet
hij hiervan opgave door het inzenden tussen 1 en 15 juni van een toetredingskaart als
competitiespeler voor de nieuwe club. De club waarbij hij eerst aangesloten was, wordt hiervan
ingelicht;
Een nieuwe club kan in principe slechts over maximum vier van deze competitiespelers beschikken.
Hiervan kan door de Raad van Bestuur dispensatie worden verleend.
Toelichting: Voor personen die ingeschreven of aangesloten waren bij een buitenlandse korfbalorganisatie geldt Art. 4
van het internationaal wedstrijdreglement van de I.K.F.:
“Art. 4:
1) Een speler heeft niet het recht tegelijkertijd in meer dan één nationale organisatie als speler uit te komen. Het
bestuur kan van deze bepaling dispensatie verlenen.
2) Een speler heeft voor de overgang als speler in een nationale organisatie (hierna te noemen: de vroegere nationale
organisatie) naar een andere nationale organisatie (hierna te noemen: de nieuwe nationale organisatie) de formele
toestemming nodig van de vroegere nationale organisatie.
3) De nieuwe nationale organisatie dient deze toestemming bij aangetekend schrijven aan de vroegere nationale
organisatie te vragen. De vroegere nationale organisatie bericht de nieuwe nationale organisatie binnen zes weken bij
aangetekend schrijven of de gevraagde toestemming wordt verleend. Indien na afloop van deze periode geen antwoord
is ontvangen, wordt de toestemming geacht te zijn verleend.
4) De vroegere nationale organisatie kan de toestemming slechts weigeren indien zij kan aantonen dat n iet werd
voldaan aan de desbetreffende bepalingen van haar eigen reglementen, indien en voor zolang de speler een hem
opgelegde disciplinaire straf ondergaat dan wel niet heeft voldaan aan zijn financiële verplichtingen binnen die
organisatie.
5) Indien de nieuwe nationale organisatie van oordeel is, dat de toestemming ten onrechte is geweigerd, kan het
Bestuur op haar verzoek de toestemming alsnog verlenen. De beslissing van het Bestuur is bindend en niet vatbaar voor
beroep.”

Art. 10.3: Beachkorfballer
1 - Personen kunnen door middel van een toetredingskaart worden ingeschreven op de affiliatielijst van
de K.B.K.B..
2 - De inschrijving kan op elk moment, hetzij op het bondssecretariaat, hetzij op een door de K.B.K.B.
ingericht beachkorfbalevenement en geldt tot 30 juni van het volgende kalenderjaar.
3 - De toetredingskaarten vermelden familienaam, voornaam, nationaliteit, geboortedatum, geslacht en
volledig adres.
4 - Voor een minderjarige vult bovendien de wettelijke vertegenwoordiger/ster zijn/haar
persoonsgegevens in en plaatst zijn/haar handtekening voorafgegaan door de eigenhandig
geschreven vermelding "gezien voor akkoord”.
5 - De datum van ondertekening van de toetredingskaart geldt als inschrijvingsdatum op de
affiliatielijst.
6 - Hun namen en datum van inschrijving worden in of als bijlage bij de Bestuurlijke Mededelingen
bekend gemaakt.
Art. 11 Licentie
Art. 11.1 Competitiespeler - recreant
1Voor de toetredingskaarten, die op het bondssecretariaat toekomen, samen met een attest van
medische sportkeuring zonder voorbehoud en een recente pasfoto, wordt een spelerslicentie op
naam van de betrokken speler, met aanduiding van haar/zijn categorie, opgemaakt en aan de club
gezonden.
2 - De spelerslicentie, voorzien van een recente pasfoto, vermeldt:
- de naam en de voornaam van de speler/ster;
- de geboortedatum van de speler/ster;
- de volledige datum (dag, maand en jaartal) waarop het attest van medische sportkeuring verstrijkt
en waarop tevens de geldigheidsduur van de licentie eindigt;
- de naam van de club waarvoor de licentie geldig is.
3 - Door het bondssecretariaat wordt bovendien op verzoek van de club, vergezeld van de hiervoor
genoemde stukken, een spelerslicentie afgeleverd voor spelers die, in toepassing van het Reglement
Notulen vergadering KBKB

BAV 28 november 2015

16

van Wedstrijden, voor het spelen in hun leeftijdscategorie dergelijk document niet nodig hebben.

4 - Een club heeft te allen tijde het recht voor haar spelers, waarvoor geen spelerslicentie kon worden
afgeleverd, dit identiteitsbewijs aan te vragen door het inzenden van de benodigde stukken om de
reden van de weigering ongedaan te maken.
5 - Personen die werden geschrapt, conform art. 12.1 van dit reglement, kunnen opnieuw geaffilieerd
worden door het insturen van een nieuwe toetredingskaart, vergezeld van hun spelerslicentie (indien
deze nog in hun bezit is), van een attest van medische sportkeuring zonder voorbehoud (indien het
vorige verstreken is) en een nieuwe recente pasfoto. De inschrijvingsdatum wordt bepaald als in art.
10 van dit reglement.
6 - Indien op een licentie gegevens moeten verbeterd of gewijzigd worden, die geen verband hebben
met de geldigheidsduur, wordt ze, met vermelding van de juiste en/of te wijzigen gegevens, naar
het bondssecretariaat gestuurd, samen met een nieuwe recente pasfoto.
7 - Elke vervanging van een spelerslicentie in de loop van het competitiejaar, om welke reden ook,
gebeurt op kosten van de betrokken club.
Art. 11.2 Occasionele spelers, beachkorfballers
1 - Samen met de toetredingskaarten ondertekenen zij, of ingeval van minderjarigheid hun wettelijke
vertegenwoordiger, een verklaring dat zij medisch geschikt zijn om te korfballen. Er wordt geen
licentie afgeleverd.
2 - Bovenvermelde verklaringen blijven vijf jaar geldig.
Art. 12: Actualisatie affiliatielijsten
Art. 12.1 Competitiespeler, recreant, adherent, occasionele korfballer
1 - Elk jaar tussen 1 en 15 juni stuurt het bondssecretariaat naar elke club een affiliatielijst, waarop de
geactualiseerde persoonsgegevens vermeld staan. De clubsecretaris stuurt voor eind juni een
exemplaar terug met aanduiding van de personen die dienen g eschrapt te worden. Elke club is
verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door haar teruggezonden affiliatielijst.
Toevoeging op deze affiliatielijst is niet toegestaan.
2 - Bij het niet nakomen van deze verplichting wordt de club beboet met 1 0 k voor de eerste week
vanaf 1 juli, met 15 k voor de tweede week en met 20 k voor elk van de daaropvolgende weken. Is
de affiliatielijst op uiterlijk 15 augustus niet in het bezit van het bondssecretariaat, mag de in
gebreke blijvende club niet deelnemen aan de door de K.B.K.B. georganiseerde wedstrijden.
3 - Voor elke competitiespeler of recreant, waarvan het medisch attest op 30 juni verstrijkt, voegt de
club bij deze affiliatielijst de vervallen licentie en een nieuwe recente pasfoto, samen met een
nieuw attest van medische sportkeuring zonder voorbehoud. Voor een competitiespeler of recreant,
waarvan nog geen spelerslicentie werd afgeleverd en die niet langer behoort tot een
leeftijdscategorie waarvoor het Reglement van Wedstrijden geen licentie verplicht stelt, wordt een
recente pasfoto bijgevoegd, alsook een attest van medische sportkeuring zonder voorbehoud
wanneer hij/zij niet geldig gekeurd is. Het bondssecretariaat stuurt de nieuwe spelerslicentie
uiterlijk twee weken voor aanvang van de competitie naar de clubs.
4 - Voor elke occasionele korfballer, waarvan de verklaring van medische geschiktheid vervallen is
wordt een nieuwe verklaring bijgevoegd.
5 - Iemand die conform alinea 1 van dit artikel op de affiliatielijst geschrapt werd of ontslag genomen
heeft, behoudt zijn/haar affiliatiedatum wanneer hij/zij binnen de vier maanden opnieuw bij een
club geaffilieerd wordt.
6 - Een speler jonger dan 10 jaar, die conform alinea 1 van dit artikel op de affiliatielijst geschrapt
werd of ontslag genomen heeft, kan op verzoek van zijn oorspronkelijke club voor 1 oktober van
hetzelfde kalenderjaar, d.m.v. een eenvoudige aanvraag via e-mail vanwege het clubsecretariaat,
terug op de affiliatielijst opgenomen worden. De oorspronkelijke affiliatiedatum blijft behouden.
Indien een dergelijke heraansluiting gebeurt zonder medeweten en/of akkoord van betrokkene kan
haar of zijn wettelijk vertegenwoordiger hiertegen bezwaar aantekenen bij het bondssecretariaat.
De heraansluiting wordt in voorkomend geval geannuleerd en de club hierv an ingelicht. Nieuwe
aansluiting kan dan slechts mits de in art. 10 van dit reglement vermelde aansluitingskaart.
Art. 12.2 Beachkorfballer
1 - Beachkorfballers worden op het einde van hun affiliatieperiode automatisch geschrapt.
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Art. 13: Ontslag
Art. 13.1 Algemeen:
De inschrijving op de affiliatielijst wordt, behoudens specifieke verplichtingen, op één van de
volgende wijzen beëindigd:
a ) door schrapping eind juni op de affiliatielijst conform art. 11.3 -1 van dit reglement;
b ) door uitsluiting;
c ) door overlijden.
Art. 13.2 Competitiespelers
De inschrijving van de competitiespeler op de affiliatielijst van de K.B.K.B. neemt een einde:
a ) op basis van art. 13-1 van dit reglement;
b 1) door beëindiging van de overeenkomst die bestaat tussen de competitiespeler en zijn club (hierna
genoemd: ontslag). Dit geschiedt door te handelen volgens de decretale bepalingen terzake of in
gemeenschappelijk akkoord tussen beide partijen;
b 2) op basis van het decreet: door tussen 1 en 31 mei een ter per post aangetekende ontslagschrijven
aan het clubsecretariaat en het bondssecretariaat te zenden. De poststempel geldt als bewijs van
verzending.
De ontvangen ontslagaanvragen worden in de eerstvolgende Bestuurlijke Mededelingen na 31 mei
gepubliceerd. De clubs kunnen, op straffe van nietigheid, binnen een termijn van 14 kalenderdagen
en door middel van een ter post aangetekend schrijven, aan het bondssecretariaat, de
ontslagaanvraag betwisten indien deze niet aan de decretale vereisten voldoet.
De betwiste ontslagaanvragen die aan het Comité Affiliaties worden overgemaakt worden in de
eerstvolgende Bestuurlijke Mededelingen gepubliceerd en aan de betrokken competitiespeler ter
kennis gebracht. Het Comité Affiliaties beslist over de rechtsgeldigheid van de betwiste
ontslagaanvragen;
b 1)
in gemeenschappelijk akkoord: door binnen de 8 kalenderdagen het origineel van het
akkoord, degelijk ondertekend en gedateerd door de betrokken partijen, samen met de
spelerslicentie van de competitiespeler, per ter post aangetekende zending, aan het
bondssecretariaat te zenden.
De betaling van enige vergoeding onder welke vorm of benaming dan ook, bij de regelmatige
beëindiging van een overeenkomst tussen de competitiespeler en zijn club, naar aanleiding van
of gekoppeld aan de overgang van de competitiespeler naar een andere club, is verboden.
Bij betwisting, door de club of competitiespeler, beslist het Comité Affiliaties over de
rechtsgeldigheid van de ontslagaanvraag in gemeenschappelijk akkoord.
Het bondssecretariaat moet, op vraag van de clubs of competitiespelers, de nodige gegevens
verstrekken over de te volgen handelswijze;
Art. 13.3 Recreant, adherent, occasionele korfballer
De inschrijving van de recreant, adherent, occasionele korfballer op de affiliatielijst van de
K.B.K.B. neemt een einde op 30 juni na het insturen door de betrokkene van een schrijven naar
het bonds- en clubsecretariaat;
Art. 14 Wijziging statuut
Art. 14.1 Competitiespelers
Een competitiespeler kan, in de loop van het competitiejaar, niet van statuut wijzigen.
Art.14.2 Recreant, adherent, occasionele korfballer, beachkorfballer
Een recreant, adherent, occasionele korfballer of beachkorfballer kan, op ieder moment in de
loop van het competitiejaar, van statuut wijzigen door te handelen conform de bepalingen van
art. 10.1 en naargelang het nieuwe statuut art. 11.1 van dit reglement.
Art. 15: Beperkingen
Art. 15.1 Adherent
Een adherent kan, behoudens als coach, schot- en wedstrijdklokbedienaar, enkel administratieve
taken uitvoeren.
Art. 15.2 Beachkorfballer
 Een beachkorfballer mag uitsluitend deelnemen aan beachkorfbalevenementen.
 Hij mag niet deelnemen aan de georganiseerde competitie van de K.B.K.B. en de door de
K.B.K.B. ingerichte speelgelegenheid voor recreanten en/of jeugd.
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Art. 15.3 Occasioneel korfballer
 Een occasionele korfballer mag alle functies van adherent uitoefenen.
 Hij mag bovendien op occasionele basis korfbal beoefenen en, eveneens op occasionele basis,
deelnemen aan beachkorfbalevenementen.
 Hij mag niet deelnemen of optreden als scheidsrechter aan door de K.B.K.B. georganiseerde
competities, tornooien en ingerichte speelgelegenheid voor recreanten en/of jeugd.
Art. 15.4 Recreant
Een recreant mag alle functies van adherent uitoefenen.
 Hij mag deelnemen aan de door de K.B.K.B. ingerichte recreatiewedstrijden.
 Hij mag bovendien deelnemen aan alle beachkorfbalevenementen.
 Hij mag niet deelnemen aan de georganiseerde competitie van de K.B.K.B. hoogste of
gewestelijke reeks(en).
Aangezien is gebleken dat er recreanten zijn die jaren in het 1 ste achttal gespeeld hebben en de
spelregels dus perfect kennen stelt de Raad van Bestuur eveneens voor de beperking tot lagere
gewestelijke en lagere jeugd te schrappen.
Art. 15.5 Competitiespeler
Een competitiespeler mag alle functies uitoefenen en deelnemen aan alle evenementen en
competities ingericht door de K.B.K.B., met uitzondering van de recreatiewedstrijden, waaraan
enkel competitiespelers mogen deelnemen die in het laagste gewestelijke achttal ui tkomen.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
5.2.

16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:

Niet
Niet
Niet
Niet
Niet
Niet
Niet

van
van
van
van
van
van
van

toepassing
toepassing
toepassing
toepassing
toepassing
toepassing
toepassing

Individuele leden kunnen, op hun uitdrukkelijk verzoek, ingeschreven worden op de lijsten van de
K.B.K.B., in de hoedanigheid van scheidsrechter, begeleider of beoordelaar.

Jan Andries dankt iedereen in naam van het comité der Reglementen en tot maart volgend jaar.

Danielle Ruts geeft het woord aan Jef Verboven, directeur Financiën, om de financiën 2016 aan de
vergadering voor te brengen.

03. VASTSTELLING VAN DE BIJDRAGEN
Jef Verboven spreekt de aanwezigen toe.
Goede morgen,
Zoals de agenda vermeldt gaan we eerst over tot vaststelling van de diverse bijdragen om daarna
de begroting voor 2016 te kunnen stemmen.

Notulen vergadering KBKB

BAV 28 november 2015

19

In de bijdragen tabel hebben we enkele aanpassingen gedaan:
- Tegenover vorig jaar hebben we nu een nieuwe categorie, de U14 die er is bijgekomen. Deze werd
gelijkgesteld met U12-U10-U8 wat betreft bijdragen.
- Tevens zijn de bijdragen voor occasionele en beachkorfballers toegevoegd.
- Ook de verzekeringsbijdragen zijn gewijzigd. Ingevolge een verhoging van Arena is de bijdrage voor
spelers verhoogd met 15 cent.
- De U6 die vroeger gelijkgesteld waren met recreant betalen nu ook minder.
- Ook zijn de occasionele en beachkorfballers opgenomen.
Wat betreft de bijdragetabel zijn er buiten de jaarlijkse verhoging met 2%, geen bijzonderheden
te melden en stel ik dus voor onmiddellijk tot stemming over te gaan.”
Ann Van regemortel (Scaldis) vraagt naar de bestemming van de forfaitaire bijdrage van 300
euro van de Topleague.
Danielle Ruts legt uit dat in het verleden de clubs steeds 10 % van de inkomsten van de
inkomgelden van de zaal dienden af te dragen aan de federatie. Daar dit een ingewikkelde
berekening was werd in het verleden door de KBKB geopteerd om per klasse een vast bedrag te gen
over te stellen. De inkomsten van deze bijdragen worden aangewend voor de werking van de
federatie.
Ann Van regemortel (Scaldis) wijst er op dat de verenigingen een clubbijdrage betalen met
daarbovenop een inning van de zaalinkomsten. Zij informeert naar het onderscheid in de
verschillende bijdragen afdracht zaalcompetitie.
Danielle Ruts antwoordt dat er verschillende vastgelegde toegangsprijzen zijn bij de vermelde
reeksen. Omdat het gevraagde bedrag voor de toegang zaal van de Topleague hoger ligt wordt
uiteraard ook de bijdrage hoger voor de club.
Ann Van regemortel (Scaldis) stelt zich de vraag of er nog personen het officieel orgaan
ontvangen per post omdat in de tabel dit nog steeds weergegeven wordt
Danielle Ruts meldt dat dit item nog in de tabel blijft opgenomen om de mogelijkheid voor de
clubs te scheppen dat personen De Korf nog per post kunnen ontvangen.
Ann Van regemortel (Scaldis) maakt de bemerking dat De Korf niet meer per elektronische post
wordt toegezonden, zelfs niet een melding dat het Officieel Orgaan is gepubliceerd op de
website niettegenstaande een bedrag van 50 euro dient te worden betaald.
Danielle Ruts geeft aan dat hier toekomstgericht rekening mee zal gehouden worden en de clubs
voortaan een link zal ontvangen.
Kristin Goeman
beachkorfballer.

(Boutersem)

vraagt

toelichting

bij

het

verschil

van

de

bijdragen

Danielle Ruts legt uit dat de club een bijdrage van 3,68 euro betaald bij deelname van één
persoon die deelneemt aan één beachkorfbal evenement en 13,68 euro als diezelfde
beachkorfballer aan verschillende organisaties, met een maximum van 5 events, van beachkorfbal
deelneemt in een competitiejaar.
Stemming :
Tegen
Onthouding
Voor

=0
=0
= 47

Jef Verboven meldt dat de bijdrage eensgezind worden aangenomen door de vergadering.
Onderstaande tabel met de financiële bijdragen en lasten zal tot het boekjaar 2017 worden
toegepast.
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2014/2015 2015/2016 2016/2017

Jaarlijkse aanpass.

1. BIJDRAGEN VAN DE CLUBS
a/ Clubbijdrage

90,00

91,80

93,50

+ 2%

- senioren

13,35

13,60

13,85

+ 2%

- U19, U16

8,45

8,60

8,75

+ 2%

- U14,U12, U10, U8

7,95

8,10

8,25

+ 2%

- U6

2,50

2,50

2,50

afh minimum Bloso

- adherenten

7,25

7,40

7,55

+ 2%

- recreanten

7,95

8,10

8,25

+ 2%

4,50

4,50

+ 2%

13,68

13,68

+ 2%

3,68

3,68

+ 2%

b/ Bijdrage per geaffilieerde

- occasionele korfballer
- beachkorfballer max 5 events
- beachkorfballer
c/ Bijdrage Verzekering (incl. 10% niet-sportbeoefenaar)
- speler

14,95

14,95

15,10 afh van verzek.premie

- adherent

5,68

5,68

5,68 afh van verzek.premie

- recreant

9,18

9,18

9,18 afh van verzek.premie

- U6

4,18

4,18 afh van verzek.premie

- occasionele korfballer

5,50

5,50 afh van verzek.premie

- beachkorfballer

1,32

1,32 afh van verzek.premie

d/ Inschrijvingen competitie
- seniorenachttal veld

72,00

73,45

75,00

+ 2%

- jeugdachttal veld

54,00

55,00

56,00

+ 2%

- seniorenachttal zaal

72,00

73,45

75,00

+ 2%

- jeugdachttal zaal

54,00

55,00

56,00

+ 2%

- Topleague

300,00

300,00

300,00

afh inkomgelden

- Promoleague

200,00

200,00

200,00

afh inkomgelden

- Hoofdklasse 1

115,00

115,00

115,00

afh inkomgelden

- Hoofdklasse 2

94,00

94,00

94,00

afh inkomgelden

- Hoofdklasse 3

52,00

52,00

52,00

afh inkomgelden

- Hoofdklasse 4 en lager

30,50

30,50

30,50

afh inkomgelden

- senioren

2,20

2,20

2,20

afh. IKF-bijdrage

- jeugd

1,45

1,45

1,45

afh. IKF-bijdrage

49,00

50,00

51,00

+ 2%

0,50

0,50

0,50

e/ Forfaitaire bijdrage zaalcompetitie

f/ Bijdrage IKF

2. BIJDRAGE INDIVIDUELE LEDEN
3. WAARDE K
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4. BIJDRAGE OFFICIEEL ORGAAN - DE
KORF

2014

2015

2016

per post

100,00

100,00

100,00

afh. vd kosten

via email

50,00

50,00

50,00

afh. vd kosten

04. VASTSTELLING VAN DE BIJDRAGE VOOR HET OFFICIEEL ORGAAN
+
05. VASTSTELLING WAARDE K
Jef Verboven, meldt dat de bijdrage Officieel Orgaan en de waarde K ongewijzigd blijft ten
opzichte van vorige jaar.
Stemming :
Tegen
Onthouding
Voor

=
=
=

0
0
47

De bijdrage Officieel Orgaan (50 euro) en de waarde K (0,50 euro) wordt voor het seizoen 2016 2017 goedgekeurd door de vergadering.

06. BEGROTING 2016
Jef Verboven, directeur Financiën, zegt dat dit jaar een heel moeilijke oefening was om een
evenwicht te vinden tussen onze inkomsten en uitgaven. De inkomsten stegen minimaal maar
voor onze gewenste uitgaven was de stijging veel meer. Om een tekort van 50.000 euro te
overbruggen heeft de Raad van Bestuur KBKB beslist dat al onze regionale - en nationale
evenementen minstens break-even moeten draaien. Door de IKF werd op de internationale
kalender een tornooi bijgevoegd, namelijk een EK elite om de 2 jaar in plaats v an om de 4 jaar,
waardoor de druk op onze begroting te zwaar werd en de Raad van Bestuur KBKB beslist heeft
om één tornooi te schrappen. Welk tornooi dit zal worden (U23WK of Elite EK) zal in
samenspraak met BLOSO beslist worden. De deelname aan de Challenge door de Elite werd
eveneens geschrapt.
Dit allemaal om de goede werking van onze federatie te blijven
garanderen, de ondersteuning aan onze clubs niet te verwaarlozen en meer energie te kunnen
steken in promotie van onze sport via Schoolkorfbal.
Ann Van regemortel (Scaldis) informeert of er reeds een financieel overzicht is gekend van
alle kosten/inkomsten het W.K.
Jef Verboven merkt op dat de facturen momenteel toekomen zodat er nog geen overzicht van de
financiële situatie gekend is.
Danielle Ruts meldt dat de jaarrekening, na boekjaar 2015, pas een beeld zal weergeven, maar
daarvoor zal de jaarvergadering van maart 2016 dienen afgewacht.
Stemming :
Tegen
Onthouding
Voor

=
=
=

0
0
47

De vergadering keurt unaniem de begroting goed.
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Danielle Ruts geeft het einde van deze BAV aan. Zij hoopt dat we onze diverse visies met
betrekking tot het beleid van onze korfbalfederatie weer wat hebben kunnen verduidelijken.
We moeten leren uit het verleden, maar steeds moeten we vooruit kijken en trachten onze
sportwerking te verbeteren en vernieuwen, al gaat dit niet altijd snel genoeg als we wel zouden
willen.
Wij Raad van Bestuur en jullie clubs kunnen als we hard werken optellen, maar als clubs
onderling en samen met ons hard werken, dan gaan we pas vermenigvuldigen.
Laat ons samen werken aan het regioplan van Eddy en de invoering van de coachlicentie. Als
jullie problemen willen aankaarten, oplossingen willen geven of een visie willen delen, weet dat
je bij ons terecht kan, zolang het maar met open vizier naar de toekomst is.
Dan wens ik jullie nog allemaal heel veel succes in de komende zaalcompetitie en weet dat ik
mijn best doe om de toer door het Vlaamse korfballandschap voort te zetten, maar verbouw - en
verhuisperikels van onze dochter beperken jammer genoeg de vrije tijd in de komende
weekends.
Bedankt voor jullie komst en tot ziens !

Verslaggeving: Julia Laurent
1 december 2015
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