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Deurne, 18 mei 2016.

BIJGESLOTEN KAN U DE VOLGENDE BIJLAGEN TERUGVINDEN
VANWEGE HET COMITE VOOR WEDSTRIJDZAKEN
- Klassement veldcompetitie 2015-2016 (versie 16/05/2016)
- Uitslagen wedstrijden van 30 april & 1 mei + 7/8 en 14/15 mei 2016
- Inschrijvingsformulier Beker van België senioren 2016-2017 (vóór 15 juni inzenden)
- Inschrijvingsformulier Veldcompetitie 2016-2017 (vóór 15 juni inzenden)
VANWEGE HET COMITE OPLEIDING TRAINERS
- Affiche Initiator bij de vereniging Ago Aalst in Appels van 5 september tem 29 oktober 2016.
- Affiche Initiator bij de vereniging Voorwaarts in Edegem van 15 september tem 29 oktober 2016.
VANWEGE HET BONDSBUREAU
- Ledenstatistiek per 30 april 2016

RAAD VAN BESTUUR

01. Wijziging
Cassatiecomité:
Voorzitter: ontslag op eigen verzoek: Fred De Schryver (met ingang van 01/07/2016)
Voorzitter: Jan Van den Berghe (met ingang van 01/07/2016)
Lid (toevoegen): Marc Van Leuven
Fred De Schryver
02. Verslag van de Raad van Bestuur van 26 april 2016

NOTULIST

Jan Van den Berghe (Secretaris-generaal)

VOORZITTER

Danielle Ruts

AANWEZIG

Jan Andries, Alex Elewaut, Eddy Versele, Eric Duchesne, Yves Daelmans, André
De Nijs, Patrick Chalmet, Johan Schildermans, André Mertens, Danny Fonteyne

1. Opening en mededelingen:
De voorzitter opent de vergadering met een aantal praktische bemerkingen.
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2. Uitnodigingen en vertegenwoordiging:
Uitnodigingen:
 Van de Universiteit Antwerpen voor de openingsceremonie van de 17 e PCU Games op
woensdag 27 april 2016 in Antwerpen.
 Van Politeia en De Sleutel voor een studiedag over Samenspel Sport en Zorg op maandag
30 mei 2016 in de Ghelamco Arena in Gent.
Vertegenwoordigingen:
 Samenkomst met club uit Vlaams Brabant op 14 april 2016 in Leuven: E. Versele,
P. Chalmet.
 Finale League op 16 april 2016 in Amsterdam: D. Ruts, Y. Daelmans, A. De Nijs.
 Voordracht VSF op 21 april 2016 in Oostakker: E. Versele.
 Jaarvergadering van ASOC op 22 april 2016 in Testelt: E. Versele.
3. Briefwisseling:
 Aangetekende brief van Kwik houdende cassatieberoep tegen de beslissing van het Comité
voor Behandeling van Beroepen.
 Geboortekaartje van Finn, kleinzoon van E. Versele.
 Nieuw logo van VTS.
4. Goedkeuring verslag Raad van Bestuur:
Het verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur van 12 april 2016. In het verslag werd bij
de benoeming van cursist tot kandidaat-scheidsrechter klasse D een verkeerde naam vermeld. De
correcte naam was Noele De Bruyn in plaats van Noël De Bruyn.
5. Comités:
Verslagen van:
 Comité Opleiding Scheidsrechters van 24 maart 2016.
 Regelingscomité van 11 april 2016.
 Comité Beachkorfbal van 11 april 2016.
6. Directies:
Algemeen:
Organogram KBKB:
Het aangepaste organogram wordt besproken. De voorgestelde aanpassingen worden aanvaard.
Enkel E. Versele dient nog na te kijken of de comités onder zijn Directie Clubondersteuning
behouden blijven of worden samengevoegd, al dan niet onder een andere naam. Op de volgende
vergadering kan het nieuwe organogram dan definitief goedgekeurd worden.
Directie Competitie:
Organisatie Supercup:
Het KNKV stelt voor om de Supercup te laten doorgaan op zaterdag 27 augustus op het terrein van
de Belgische veldkampioen. J. Van den Berghe zal, van zodra de kruisfinalisten gekend zijn, aan
deze clubs vragen of zij geïnteresseerd zijn in de organisatie van de Supercup als zij Belgisch
kampioen veldkorfbal zouden worden.
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Organisatie zaalfinales 2017:
D. Ruts laat weten dat de datums voor de organisatie van alle zaalfinales 2017 in Herentals zijn
vastgelegd.
Coachlicentie:
Het digitale formulier voor de aanvraag van een coachlicentie is klaar en kan op de website
geplaatst worden.
Op vraag van A. Elewaut wordt bevestigd dat wanneer een gelicentieerde coach wordt
weggezonden en vervangen wordt door een niet-gelicentieerde assistent er aan de club geen boete
wordt opgelegd.
De Raad van Bestuur beslist om de dubbels van de licenties voor kinderen onder de 12 jaar af te
schaffen omdat zij niet gebruikt worden.
Directie Intern Beheer:
Reglementen wedstrijdverschuivingen:
A. De Nijs vraagt om aanpassingen door te voeren bij de reglementen over
wedstrijdverschuivingen. De regeling tot aanvraag voor uitstel via artikel 90-3 wordt beperkt tot
senioren en is niet van toepassing op jeugd.
Bespreking verslag Comité der Reglementen:
J. Andries geeft toelichting bij het verslag van de vergadering van het Comité der Reglementen.
Het advies aan het Comité voor Wedstrijdzaken over de organisatie van de naronde in de
overgangsklasse wordt toegelicht.
De tekst met betrekking tot het beperken van het aantal bestuurders werd nog aangevuld om de
verkiezing beter te kunnen organiseren.
Wijziging samenstelling comités:
De Raad van Bestuur noteert de volgende ontslagen op eigen verzoek wegens het opnemen van een
functie binnen de Raad van Bestuur:
 Johan Schildermans als Regioverantwoordelijke Selecties Kempen. Zijn functie wordt
overgenomen door Michel Van Tichelen en Christel Gerardts.
 Patrick Chalmet als lid van het Comité voor Behandeling van Beroepen.
De Raad van Bestuur aanvaardt deze ontslagen op eigen verzoek.
J. Andries meldt dat Werner De Vooght heeft aangegeven vanaf 01/07/2016 te willen stoppen met
zijn functies als voorzitter en secretaris van het Comité voor Protesten en als secretaris van het
Comité der Reglementen. De Raad van Bestuur aanvaardt zijn ontslag op eigen verzoek en bedankt
hem voor zijn jarenlange diensten als voorzitter en secretaris van deze comités.
Dirk Poschet wordt voorgesteld als nieuwe voorzitter van het Comité voor Protesten met ingang
van 1 juli 2016. De Raad van Bestuur aanvaardt zijn voordracht en benoemt hem tot voorzitter van
het Comité voor Protesten, met ingang van 1 juli 2016.
Toewijzing vereremerking:
D. Ruts geeft toelichting bij het voorstel van het Comité Erebeker en Onderscheidingen. De Raad
van Bestuur beslist om de vereremerking toe te kennen.
Toevoeging categorie G-korfballers:
De voorgestelde teksten worden overlopen. Wat betreft het deelnemen aan wedstrijden wordt
beslist de G-korfballer gelijk te stellen met recreant. Indien hij aan gewestelijke wedstrijden
wenst deel te nemen moet er als "competitiespeler" aangesloten worden, dit om in orde te zijn
met de verzekering.
Directie Promotie:
Innovatieve verdienmodellen korfbal:
De presentatie wordt op verzoek van de studenten (blokperiode) uitgesteld naar de vergadering
van 7 juni.
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Functieprofiel Sporttechnisch medewerker:
Het voorstel van het functieprofiel wordt overlopen en goedgekeurd.
Logo Scholenkorfbal:
A. Elewaut presenteert het logo voor Scholenkorfbal.
Inventaris materiaal scholenkorfbal:
In juli zal een totale inventaris worden opgemaakt van alle korfbalmateriaal van de KBKB.
Verkoopprijs materiaal scholenkorfbal:
A. Mertens zal, na hij heeft doorgekregen welk specifiek materiaal voor Scholenkorfbal nodig is,
informeren naar interessante offertes.
Deelname aan promotieactiviteiten:
P. Chalmet meldt dat de KBKB de volgende weken aanwezig is op een aantal grote
sportpromotionele activiteiten. Zo neemt de KBKB deel aan het 1 e Sport en Spel Festival op 6 mei
en zijn we ook aanwezig op Sport aan Zee op 10, 12 en 15 mei 2016.
Directie Regiowerking:
Verslag Denkcel Regiowerking van 22 februari 2016:
De Raad van Bestuur sluit zich aan bij de door de denkcel ontwikkelde visie op clubondersteuning.
Directie Financiën:
BTW-plicht KBKB bij levering diensten:
D. Fonteyne meldt dat de KBKB voor de dienstverlening van de EHBO bijstand BTW (21%) moet
aanrekenen. Als gemengd BTW-plichtige moet de KBKB BTW aanrekenen op alle dienstverlening of
levering van producten die niet rechtstreeks te maken hebben met het effectief beoefenen van
korfbal.
7. Data vergaderingen:
2016: 10 mei – 24 mei – 7 juni – 21 juni – 2 augustus – 16 augustus – 30 augustus – 13 september – 27
september – 11 oktober – 25 oktober – 8 november – 22 november – 6 december – 20 december.

BESLISSING RAAD VAN BESTUUR
De Raad van Bestuur heeft beslist om de dubbels van de licenties voor kinderen onder de 12 jaar af te
schaffen om reden dat:
 deze in de praktijk niet gebruikt wordt door de clubs,
 tijd en inspanning vergen van het bondssecretariaat,
 aan de clubs enkel geld kosten,
 terwijl het momenteel heel gemakkelijk is om voor kinderen onder de 12 jaar een Kids-ID aan
te vragen.
Deze Kids-ID kan bij ontbreken van de licentie voorgelegd worden, net zoals de regeling is voor
iedereen ouder dan 12 jaar.
De kids-ID is een elektronische identiteitskaart voor Belgische kinderen van 0 tot 12 jaar. Ze vervangt
het vroegere kartonnen 'identiteitsbewijs' dat ouders moesten aanvragen wanneer ze met een kind
naar het buitenland wilden reizen.
Meer info:
http://www.belgium.be/nl/familie/identiteit/identiteitskaart/kinderen_jonger_dan_12_jaar#sthash.bOWHZWh3.dpuf
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CASSATIECOMITE
Cassatieberoep van KWIK K.C. tegen de uitspraak van het Comité voor behandeling van Beroepen d.d. 12
april 2016 betreffende de interpretatie van artikel 111-5 Reglement van Wedstrijden door het Comité voor
Wedstrijdzaken.
Het voornoemd verzoek tot cassatie werd met een aangetekend schrijven d.d. 21 april 2016, op de zetel van
de K.B.K.B. ontvangen op 25 april 2016.
Artikel 50, punt 4, eerste lid van het Huishoudelijk Reglement luidt als volgt:
“Elk verzoek tot cassatie moet, op straffe van nietigheid, gemotiveerd, met vermelding van de gronden tot
cassatie, door de clubsecretaris, het individuele lid, de geaffilieerde (in het geval van artikel 15 van dit
reglement), of de recreant, binnen de 10 kalenderdagen na bekendmaking van de uitspraak van het Comité
voor behandeling van Beroepen of ingeval van een minnelijke schikking 10 kalenderdagen na publicatie in de
Bestuurlijke Mededelingen, per ter post aangetekend schrijven aan het bondssecretariaat gezonden
worden.”
Voornoemd cassatieberoep werd evenwel ingesteld door Ken Coekaerts, Jeugdcoördinator KWIK K.C., en dus
niet door de clubsecretaris van KWIK K.C., i.e. (overeenkomstig de e-leidraad) Ingrid Roosenboom.
Aangezien aldus niet werd voldaan aan de formele vereisten zoals bepaald in artikel 50, punt 4, eerste lid
van het Huishoudelijk Reglement, is het cassatieberoep onontvankelijk.

Sarah Verstraelen
Secretaris Cassatiecomité

DISCIPLINAIR COMITE
Het Disciplinair Comité, bestaande uit de heer Delbaere Bob (voorzitter), de heer Andre Verleene (lid), de
heer Van de Brul Jeroen (lid), de heer Patrick Logisse (lid) en mevrouw Carine de Laet (lid) behandelde op
22 april 2016 volgend dossier en deed hierin een voorstel tot minnelijke schikking. Het voorstel werd
aanvaard.
Wedstrijd: 2015-2016 V16 5103 U14-1B 20 april 2016 - ASKC A - SIKOPI
Betrokkene: Bolckmans Chris ( 66742 )
Scheidsrechter: Vlaminckx Tom
Uit het verslag van de scheidsrechter en het wedstrijdformulier, blijkt dat betrokkene de rode kaart werd
getoond, wegens herhaaldelijke inmengingen bij de wedstrijdleiding, verlaten bank zonder toestemming.
Artikel 48 van het Huishoudelijk Reglement in acht genomen, wordt betrokkene Bolckmans Chris geschorst
als geaffilieerde voor één (1) wedstrijdblok en twee (2) wedstrijdblokken voorwaardelijk. Tevens wordt aan
de vereniging ASKC, volgens artikel 48 van het Huishoudelijk Reglement, een bedrag van 13 K ten laste
gelegd.
Tengevolge van deze beslissing wordt betrokkene Bolckmans Chris geschorst als geaffilieerde voor één (1)
wedstrijdblok V20
normaal voorzien op
8/9/10 mei 2016 en tevens twee (2) wedstrijdblokken
voorwaardelijk tot 29 april 2017.
Luc Danssaert
Secretaris Disciplinair Comité
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Gele Kaarten
Als speler voor alle wedstrijden van blok V22 van het seizoen 2015-2016 wanneer deze wedstrijden ook
gespeeld worden (normaal 20-21-22 mei 2016).
 Borghgraef Wannes

(Temse)

Als coach voor alle wedstrijden van blok V21 van het seizoen 2015-2016 wanneer deze wedstrijden ook
gespeeld worden (normaal 13-14-15 mei 2016).
 Junes Guy

(Sikopi)

Als speler voor alle wedstrijden van blok V21 van het seizoen 2015-2016 wanneer deze wedstrijden ook
gespeeld worden (normaal 13-14-15 mei 2016).
 Yannick Henderikx

(Deurne)

Aanvragen coachlicentie
De coachlicentie kan, hetzij digitaal hetzij manueel, aangevraagd worden. Beide formulieren vindt u terug
op de website K.B.K.B. Let op alle persoonsgegevens moeten ingevuld worden.
Hoe aanvragen:
 Digitaal:
 Document is: Aanvraagformulier coachlicentie _digitaal.xlsx
 Terug te sturen aan bondsbureau@korfbal.be
 Digitale pasfoto aanhechten
 Diploma selecteren en, ingeval van diploma IKF of KNKV, gescande kopij aanhechten (niet
ingeval van ervaringsdeskundige).
 Manueel





Document is: Aanvraagformulier coachlicentie _manueel.pdf
Terug te sturen aan het bondsbureau (G. Vervoortstraat 4, 2100 DEURNE)
Pasfoto bijvoegen
Diploma aankruisen en, ingeval van diploma IKF of KNKV, kopij bijvoegen (niet ingeval van
ervaringsdeskundige).

Ingeval u aan de vereiste diplomavoorwaarden voldoet gelieve dan onmiddellijk de som van € 50 te
storten.
Wie een coachlicentie aanvraagt als ervaringsdeskundige moet op het formulier zijn competenties als
coach en/of speler vermelden. De aanvraag zal beoordeeld worden door Directeur sportkader opleiding van
VTS, de Directeur Opleidingen en de Directeur Competitie. Je wordt van de beoordeling per mail verwittigd.
Gelieve op deze mail te wachten alvorens, bij positieve beoordeling, de vereiste 50€ te storten.
Elke betaling moet gedaan worden op rekeningnummer:
K.B.K.B.: BE 71 0680 6134 7069 (met vermelding van de naam en adres van de aanvrager coachlicentie).
De licentie wordt, na ontvangst van uw storting, ten laatste 14 dagen voor aanvang van de zaalcompetitie,
opgestuurd naar uw thuisadres.
Aanvragen die minder dan 14 dagen voor aanvang van of tijdens de zaalcompetitie worden gedaan of
waarvoor de betaling slechts dan wordt ontvangen, zullen ten laatste 7 dagen na ontvangst van de betaling
opgestuurd worden.
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AFFILIATIES
CLUB

LIDNR

ARTEMIS-SCHOTEN

BOECHOUT-VREMDE
BOUTERSEM

GANDA
HOEVENEN
HOVE
INDIVID. LEDEN
LOENHOUT
OL. ANDERLECHT
SPARTACUS

TEMSE

VOORWAARTS

AFFILDATUM

50362
67555
46911
67538
67545
67544
67536
67534
67533
67535
67540
67541
67552
67553
58871
67539
67543
67542
67548
67554
67551
67549
67550
67556
67557
67537
67546
67547

12.05.2016
17.05.2016
12.05.2016
26.04.2016
03.05.2016
03.05.2016
22.04.2016
22.04.2016
22.04.2016
22.04.2016
03.05.2016
03.05.2016
12.05.2016
12.05.2016
03.05.2016
21.04.2016
03.05.2016
03.05.2016
10.05.2016
12.05.2016
10.05.2016
10.05.2016
10.05.2016
17.05.2016
17.05.2016
26.04.2016
10.05.2016
10.05.2016

FAMILIENAAM en VOORNAAM
L
L
L
L
L
L
L
L

L
L
L
L

L
L

L
L
L

BUYENS SIGRUN
THYS INEZ
DE MAN BRAM
WOUTERS MARLON
HOSTINCKX EVELYNE
HAEGEMANS JAN
ROOSEN CHARLOTTE
CHESSA CLAUDIA
TRUYENS IZA
COESSENS LIEZE
DE GRIEZE THIERRY
VAN LAECKE ERIK
ILLEGEMS VIVIANE
SMEULDERS ANNABEL
PYNAERTS TIM
GEERTS SIMON
HOREMANS SYLVIA
VERDIJCK MARIA
SCHERBEIJN MARTIN
CAN MARIA EVIN
SAFRI RANYA
VERVOORT ANNABEL
SAFRI YASMINA
DE BUNDEL ELDO
VAN WOUWE ARNE
MEEUS SEM
PACKOLET GISELE
VERSCHOORE AXELLE

COMITE VOOR WEDSTRIJDZAKEN
Loting Beker van België Senioren
Op 23 juni 2016 heeft de loting van de Beker van België plaats in het bondsgebouw te 20u00.
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