VERSLAG VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING
van zaterdag 19 november 2016
in zaal Extra Time te Hoboken
NOTULIST

Julia Laurent
Bestuurders K.B.K.B.: Danielle Ruts (voorzitter), Jan
Andries, Alex Elewaut, Danny Fonteyne, Eddy Versele, Eric
Duchesne, Yves Daelmans, Patrick Chalmet, Johan
Schildermans, André Mertens en André De Nijs.
Secretaris-Generaal: David Van den Bosch
Namens het secretariaat: Julia Laurent en Wim Maerievoet
(archivaris)

AANWEZIG

De stemgerechtigde clubs:
K.C. Ago Aalst vzw, Kon. A.K.C./Luma vzw, Appels K.C.
vzw, Artemis-Schoten K.C. vzw, ASOC Ramsel vzw, Kon.
A.T.B.S. vzw (volmacht aan Meeuwen K.V. vzw), K.C.
Beveren-Waas 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, Deurne
vzw, Ekerse K.C. vzw, K.C. Floriant-Merelbeke vzw, Kon.
Ganda K.C. vzw (volmacht aan Kon. Neerlandia K.C. vzw),
Geelse K.C. vzw, Hoboken 2000/Mercurius vzw, Hoevenen
K.C. vzw, KCBJ vzw, KCOV vzw, Kon. Kwik K.C. vzw,
Leuven K.C. vzw, K.C. Limes vzw, Lubko vzw (volmacht
aan Boutersem K.C. vzw), Royal Mercurius 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,
Sikopi vzw, Sint-Gillis-Waas vzw, Spartacus/NDN K.K. vzw,
Sparta Ranst K.C. vzw, K.C. Technico Turnhout vzw, K.C.
Temse vzw, The Blue Ghost Anzegem vzw, The Vikings,
Verde vzw, Vobako Lichtaart vzw, Kon. K.C. Voorwaarts
vzw.
Namens de Ereleden: Ludo Wils, François Springael.
Voorzitter-ter-ere: Jean-Claude Ghillebert
Individueel lid: Tila Sartiaux
Voorzitter Scheidsrechterscomité
Werner Van der Meulen
Comité Reglementen: Marc
Grimberge en Wim Maerievoet

VERONTSCHULDIGD
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en

Individueel

Breugelmans,

Eric

lid:
Van

Ereleden: Jenny Bogaert-Everaert, Daniel De Rudder, Ton
Marteijn en Pierre Coppens
Individueel lid: Jan Van den Berghe
Voorzitter Spelregelcomité+Voorzitter Comité Opleidingen
Scheidsrechters + lid Comité Reglementen: Gilbert
Bollaert
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Stemgerechtigde club Lubko laat zich verontschuldigen,
maar geeft volmacht.

AFWEZIG
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De stemgerechtigde clubs Boechout-Vremde K.C. vzw,
Hove K.C. vzw, Joki vzw, K.C. Kapellen vzw, Vos Reinaert
vzw en Vosko K.C. vzw
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OPENINGSWOORD VAN DE BONDSVOORZITTER DANIELLE RUTS

Geachte Voorzitters ter Ere,
Geachte Ereleden, Leden van verdienste,
Beste comité- en clubafgevaardigden,
Welkom op deze Bijzondere Algemene Vergadering, deze keer Bijzonder in plaats van Bijkomend gezien de
statutenwijziging die op de agenda staat.
Sinds onze laatste vergadering van maart is er al heel wat stof gewaaid door de Gabriël Vervoortstraat in
Deurne. 6 stoelwissels, zijnde 5 nieuwe leden van onze Raad van Bestuur en sinds 1 juli een nieuwe
secretaris-generaal die vandaag zijn eerste Algemene Vergadering van de KBKB mag bijwonen.
Welkom David, graag wil ik deze vergadering meegeven dat de start van onze samenwerking bijzonder vlot is
verlopen. David heeft zich heel snel ingewerkt in onze dagdagelijkse werking, heeft zich mee gestort in het
Twizzit-verhaal en met zijn ervaring in de sportwereld (zij het niet in korfbal) is zijn visie zeker een
meerwaarde voor onze federatie.
Dus ja, vele nieuwe gezichten, nieuwe inzichten, nieuwe inspiratie, nieuwe uitdagingen, dit leidt tot heel
wat veranderingen en dat is voor jullie clubs en ook onze comitéleden niet altijd even evident. Na 10 tot 20
jaar gewenning aan bepaalde bestuurders is het even aanpassen aan de veranderingen in werking,
communicatie en zo voort.
Maar … we hebben al hard gewerkt !
Onze grootste uitdaging was het opstellen van ons nieuwe beleidsplan voor Sport Vlaanderen. Dit werd
onmiddellijk op het bord van David gelegd. Gelukkig heeft David vanuit de badmintonfederatie ook al enige
jaren ervaring met het opmaken van zo’n beleidsplan en na een zestal vergaderingen en vele uurtjes
puzzelen in de Master Excel file kon ons dossier net op tijd, 31 oktober, ingediend worden. En zoals op de
agenda vermeld zal David hier zo meteen meer tekst en uitleg over geven.
Na hun aanstelling in maart en de verdeling van de Directies dienden onze nieuwe bestuurders eerst inzicht
te krijgen in de structuur en werking van hun directie en de federatie. Dit vergde het nodige aantal
vergaderingen. Al gauw kwamen diverse ideeën en aanzetten tot vernieuwing.
Grote vernieuwing binnen onze korfbalwereld is ons project Korfbal@School. Vanuit de werkgroep met
vertegenwoordiging uit de diverse korfbalregio’s en geleid door Alex Elewaut werd het plan uitgewerkt. En
niettegenstaande een aarzelende start, draaien we nu op volle toeren. 50 palen werden geleverd bij André
Mertens (onze directeur Evenementen en Logistiek) en door Tom Bastianen verdeeld over zo’n tiental
scholen. En momenteel zijn weeral 20 extra palen in bestelling. Ons uiteindelijke doel is om alle scholen van
Vlaanderen van korfbalmateriaal te voorzien en zorgen dat de leerkrachten basiskennis Korfbal in huis
hebben. We starten in samenwerking met de clubs, zodat jullie er ook meer leden kunnen uit werven, en
nadien zou het de bedoeling zijn van nieuwe korfbalkernen te ontwikkelen en hopelijk nieuwe verenigingen
op te richten in de korfbalarme gebieden. Een heel prestigieus project dat niet tegen morgen of overmorgen
zal afgewerkt zijn, maar het geeft ons een uitdaging en een goed gevoel naar de toekomst toe.
Een item dat al langer op onze agenda staat, is de vernieuwing van ons ledenbestand. Na een degelijk
vooronderzoek geleid door Eric Duchesne en Yves Daelmans werd uiteindelijk gekozen voor Twizzit. En
vandaag staan we op de vooravond van de lancering ervan en ook hierover straks wat meer uitleg. Graag wil
ik er al bij vermelden dat het van iedereen in eerste instantie wat meer inspanning zal vragen. Hier en daar
zullen misschien nog wat kinderziektes moeten genezen worden, dus graag jullie spontane medewerking met
als enige doel een betere en gemakkelijkere ledenadministratie te ontwikkelen.
Ook de veelgevraagde vernieuwing van onze website zit nog in de pipeline, maar eerst de implementatie van
ons ledenbestand.
Naast het ledenbestand wil uw federatie ook investeren in verdere digitalisering. In samenwerking met het
KNKV (onze Nederlandse tegenhanger) bekijken we de digitalisering van de wedstrijdprogrammatie en de
wedstrijdformulieren. Dit zal veel uurtjes “wedstrijdformulieren controleren” schelen voor onze vrijwilligers
waardoor zij andere nuttige dingen voor korfbal kunnen doen en daarnaast zal het de clubs een aardige duit
minder kosten aan boetes.
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Tevens zullen we waarschijnlijk reeds vanaf volgend seizoen, onder impuls van Comité Opleiding
Scheidsrechters, starten met e-learning voor onze scheidsrechters. Zo zal men sneller kunnen instappen in
de basismodule om dan zo mits een aantal clinics en vele begeleidingen op het veld, door te groeien tot de
hogere modules. Dit platform zal ook de gelegenheid geven aan iedereen, jong en oud, speler en supporter,
om zijn spelregels te leren en bij te schaven en zo krijgen we misschien minder banaliteiten te horen langs
de zijlijnen!
Wat onze competitie en reglementering betreft, willen we de indeling, rangschikking, promotie en
degradatie gelijktrekken voor zaal en veld. Dus ook voor de lagere klassen Runner Ups op het veld. We
hopen deze verandering nog voor de volgende competitie voor te leggen. Aan jullie de keuze of we voor
uniformiteit gaan of behoud van de huidige werkwijze.
Daarnaast wordt gezocht naar oplossingen voor de invulling van onvolledige reeksen (vooral de
reservereeksen bij de lagere klassen). Mede door laattijdig terugtrekken en veelvuldige forfaits krijgen vele
spelers te weinig competitie-aanbod. Een serieus probleem voor onze kleinere verenigingen.
Wat de organisatie van onze Nationale Jeugdcompetitiedagen betreft zijn Comité Wedstrijdzaken en Comité
Jeugdbeleid bezig met een nieuw voorstel. Hiervoor zal ik zo meteen nog even het woord geven aan Johan
Schildermans.
Dikwijls worden jullie clubs geconfronteerd met problemen, vragen, ideeën en wil je dit niet voorleggen aan
de Raad van Bestuur of heb je dit al meermaals voorgelegd zonder resultaat. Dat is het moment om in een
regiovergadering dit te bespreken met collega clubs. Onze Directie Clubondersteuning, geleid door Eddy
Versele, tracht regionale samenwerking te stimuleren. Ik denk dat de voorbije vergaderingen al heel nuttig
en leerzaam zijn geweest. Problemen en oplossingen krijgen ook meer draagkracht als ze gesteund worden
door verschillende clubs. Tracht dus zoveel mogelijk aanwezig te zijn op deze bijeenkomsten.
Graag kom ik nog even terug op de nieuwe subsidiëringsregels van Sport Vlaanderen. Jammer genoeg is het
gevolg dat grote sporten, met meer dan 10.000 leden, meer zullen krijgen en de kleinere minder. Ofwel
blijf je dan bij de pakken zitten, ofwel neem je initiatief en probeer je bij de grote sporten te geraken. Als
“relatief grote” kleine sport zijn we op gebied van kwaliteit (zoals aantal gediplomeerde trainers, goed
bestuur) al heel goed op weg en dikwijls beter dan sommige grote sporten. Ook het onlangs gelanceerde
Multiskillz moet ons aanzetten om onze jeugd beter op te leiden. Dit moeten we dus blijven volhouden en
daarnaast door het uitbouwen van onze Korfbal@School ook nog steeds de 10.000 leden binnen ons vizier
houden. Laat het geen utopie blijven maar een haalbare kaart worden.
Uw Raad van Bestuur heeft voor de volgende vier jaar gekozen voor vernieuwing, verbetering en uitbreiding.
Dit kunnen we natuurlijk enkel bereiken mits jullie steun en medewerking.
Dank u.
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KAMPIOENEN VAN BELGIE VELD 2015-2016
Danielle Ruts wenst de clubs te huldigen die in hun reeks kampioen werden.
U14 en U12:
Bestuurder Johan Schildermans overhandigt het diploma "Veldkampioen U12 seizoen 2015-2016” en
het diploma "Veldkampioen U14 seizoen 2015-2016” aan Rita Van Steenbergen, afgevaardigde van Kon.
A.K.C./Luma vzw.
U16:
Joeri Isenborghs, afgevaardigde van Kon. Kwik K.C. v.z.w., ontvangt het diploma “Veldkampioen
U16 seizoen 2015-2016” van bestuurder Patrick Chalmet.
U19:
Het diploma “Veldkampioen U19 seizoen 2015-2016” wordt door bestuurder André Mertens
uitgereikt aan Johan Cooremans, wedstrijdsecretaris van de vereniging Meeuwen K.V. v.z.w
Topklasse:
Het diploma “Kampioen van België Veld 2015-2016” gaat naar Kon. Boeckenberg K.C. vzw. Frank
De Schryver, clubvoorzitter, krijgt van bestuurder André De Nijs het diploma overhandigd.
Danielle Ruts feliciteert alle kampioenen.
De diploma’s van de verenigingen Temse (Hoofdklasse 1), Appels (Hoofdklasse 2) en ATBS & Kapellen
(Overgangsklasse) zullen door het secretariaat KBKB per post naar deze clubs worden toegezonden.

Vervolgens geeft Danielle Ruts het woord aan Alex Elewaut, directeur Opleidingen en directeur
Scheidsrechters, met betrekking tot de flyers die elke vertegenwoordigde vereniging aan het onthaal
door Wim Maerievoet kregen overhandigd.

Notulen vergadering KBKB

BAV 19 november 2016

5

HIGH 5 (korfbal@school) & MULTI SKILLZ
Alex Elewaut wenst een woord uitleg te geven over de twee flyers.
Hij wil bij sommige clubs een misverstand uit de wereld helpen want met korfbal@school worden de
initiaties niet gegeven zoals dit momenteel gebruikelijk is. Met dit initiatief is het de bedoeling dat wij
(federatie via de club) de leerkrachten lichamelijke opvoeding gaan opleiden zodat deze onderwijzers
korfbal kunnen onderrichten op hun school. Dit is een ander uitgangspunt en A. Elewaut is de mening
toegedaan dat deze werkwijze om Korfbal te introduceren in de Vlaamse scholen veel resultaat zal
opbrengen. Via het formulier kunnen clubs zich voor het schooljaar 2017 -2018 kandidaat stellen.
Inschrijvingsdatum is ten laatste tot 31 december 2016 bij sporttechnisc h coördinator Liesbeth
Neirinckx.
Verder is er Multi Skillz. Multi Skillz is dé manier bij uitstek om te leren bewegen, leren sporten, een
unieke methode die kinderen de kans geeft hun motorische vaardigheden te ontwikkelen. Op zaterdag 8
oktober 2016 heeft het Comité Opleidingen Trainers een workshop rond Multi Skillz georganiseerd in het
Boeckenberg Sportcenter. Alle deelnemers waren heel tevreden. Multi Skillz heeft een web-platform
http://www.multiskillz.com/drillz/ waar enorm veel oefenstof beschikbaar wordt gesteld. De KBKB
heeft momenteel een uitzonderlijk aanbod gekregen om in te tekenen op een jaar abonnement voor 9
euro/maand in plaats van 24,99 euro/maand tijdens het eerste jaar. Volgend jaar wordt dit herleidt
naar 5 euro/per maand voor de persoon die zijn abonnement verlengd. A. Elewaut vraagt aan de clubs
om hun trainers U6-U8-U10-U12 te laten intekenen aangezien dit platform een enorme meerwaarde is
naar de jeugdtrainers toe. Per persoon kan worden ingeschreven bij Alex Elewaut. Uiterste
inschrijvingsdatum is 30 november 2016.
Meer informatie over deze projecten vindt men in de twee flyers.

Danielle Ruts verleent het woord aan Johan Schildermans, directeur Jeugd.
NATIONALE JEUGD COMPETITIE TORNOOIEN HERVORMING
Johan Schildermans meldt aan de aanwezigen dat over dit voorstel in deze vergadering geen vragen
kunnen gesteld worden. Echter wenst hij de clubs uit te nodigen om hun jeugdcoördinator of
jeugdverantwoordelijke af te vaardigen naar de werk- en studievergadering die georganiseerd zal
worden op 17 december 2016 in het bondsgebouw KBKB. Hier komt dit onderwerp uitgebreid aan bod
tussen 9 en 12 uur.
De reden om de nationale jeugdtornooien te herzien kwam er omdat men van mening is dat de
voorronde jeugd die op twee wedstrijddagen wordt georganiseerd in het begin van het seizoen – in de
maand september – voor de jeugdspelers een serieuze belasting geeft. In de maand augustus beginnen
al heel wat clubs te trainen met hun jeugd naar dit tornooi toe. De Nationale jeugd competitie
tornooien zijn voor deze jeugdspelers heel intensief. Met deze gedachte werd een werkgroep
samengesteld bestaande uit leden van het Comité Opleidingen, Wedstrijdzaken, Reglement en en Jeugd
om een voorstel uit te werken. De werkgroep denkt meer aan een gestadige opbouw naar zaal toe om
vanaf de start competitie blessures te voorkomen door te hoge en doorgedreven belasting van de
jeugdspelers. Anderzijds wordt in het wedstrijdschema plaats gemaakt naar talentontwikkeling,
werving, topsport en opleiding van het volledig korfbalkader. Met het voorstel wordt het tekort en de
belasting bij de scheidsrechters opgevangen. Momenteel is er weinig mogelijkheid voor de clubs om aan
ledenwerving te doen. Doordat de niet opgeroepen jeugdspelers nu ruimte vrij krijgen kunnen zij zich
actief inzetten voor de promotie van onze sport bij bv. een ledenwerving van de club met de nadruk op
FUN. Zo verdient de club er tweemaal aan, namelijk verhoging van zijn ledenaantal en van zijn omzet.
Met de Try outs kunnen eventueel nieuwe initiatieven worden gelanceerd en uitgeprobeerd.

Notulen vergadering KBKB
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Het uitgewerkt voorstel van de werkgroep omvat:
 Iedere club schrijft in zoals voorheen.


Maximum van 2 ploegen van éénzelfde club in de hoogste klasse per leeftijdsreeks.



Nationale jeugdtornooi wordt nu gespreid over voorronde veld.
 Spelen van X aantal matchen tegen verschillende clubs.
 Voorronde veld bepaalt de klasse-indeling in zaal.
•

Top 8 (1ste klasse) zijn de eerste 8 vanuit voorronde veld

•

Indien 2 dezelfde clubs tot dezelfde leeftijdsreeks, hoogste klasse (top 8) zouden behoren
wordt enkel het hoogst gerangschikte achttal toegelaten tot de hoogste klasse (top 8). Het
andere team speelt dan mee voor plaats 9 t/m 16

Ook voor lagere klassen wenst men het zelfde systeem te hanteren.


Eindronde veld wordt bepaald door het resultaat in zaal. 7 beste spelen in hoogste klasse van de
eindronde veld. Winnaar van de groeipoule stijgt naar hoogste klasse (1ste 8) veld en laatste in
hoogste klasse zaal zakt naar de groeipoule. Clubs hebben hierdoor een doel => motivatie factor.



Hetzelfde principe wordt behouden in de lagere klasse.



Eindronde veld is bepalend voor het volgend seizoen in voorronde veld na inschrijving hoogste of
lagere klasse.



Comité van Jeugd en Wedstrijdzaken bepalen de klasse-indeling.



Regelgeving past de bestaande regels aan.



Wanneer dienen de spelers te worden doorgegeven en wordt dit in het nieuwe voorstel herzien?

Johan Schildermans herhaalt zijn uitnodiging voor de werk- en studievergadering op 17 december 2016
en verzoekt aan de clubs om een afgevaardigde, die de jeugdwerking op lange termijn bekijkt, naar
deze bijeenkomst te zenden zodat er ideeën kunnen worden uitgewisseld.
Jan Van Gorp (Vobako) meldt dat bij de voorstelling gesteld werd dat de voorronde
veldcompetitie bepalend zou zijn voor de zaalindeling jeugd klasse 1A, de poule waar men voor
de titel speelt. Hierbij werd gesteld dat er in deze poule geen 2 ploegen mogen spelen van
dezelfde club. Na de zaalcompetitie zouden dan de 7 beste ploegen uit de zaalcompetitie 1A +
de winnaar van de 1ste groeipool spelen voor de titel op het veld terwijl de laatste ploeg uit 1A
dan in de eerste groeipool zou spelen.
Hij maakt de bedenking dat indien in de U14 1A bv. Vobako A speelt en bij de 7 beste ploegen
eindigt en dat de winnaar van de 1ste groeipool U14 VOBAKO B wordt. Dan zit Vobako met 2
ploegen in U14 1A voor de veldtitel te spelen. In dat geval zou hij stellen dat in dat geval de
2de ploeg uit het klassement van de 1ste groeipool naar de veldreeks U14 1A gaat i.p.v. Vobako
B. Natuurlijk kan men met de 2de ploeg uit de 1ste groeipool van de zaal weer 2 ploegen van
dezelfde club in de U14 1A voor de veldtitel krijgen. Dan zou de 3de ploeg naar de reeks U14 1A
voor de veldtitel moeten gaan. En zo verder tot er 8 ploegen van 8 verschillende clubs voor de
veldtitel spelen. Stel Vobako A komt als 8ste uit de zaalcompetitie U14 1A en Vobako B wordt
eerste in de groeipool. In dat geval wisselen beide ploegen van reeks en zou de spelerslijst van
deze ploegen aan dezelfde ploeg moeten gekoppeld blijven. Dit om te vermijden dat men toch
met de spelers van Vobako A in de zaal aan de eindronde van het veld deelneemt onder de naam
Vobako B.
Joris Bruyns (Rijko) maakt de bemerking dat op 17 december 2016 ook de Dag van de Trainers
plaats heeft en vraagt aan de Raad van Bestuur of hier rekening mee gehouden werd bij de
planning van deze werk- en studievergadering.
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Danielle Ruts repliceert dat, buiten de jeugdtrainers, ook nog andere bestuursleden die met jeugd
werken naar de Werk- en Studievergadering kunnen komen. De uitnodiging voor deze Werk- en
Studievergadering zal in de week van 21 november 2016 naar de clubs worden gezonden. De
bondsvoorzitter verzoekt aan de clubs om zo snel mogelijk te reageren. Indien er door de federatie
geconstateerd wordt dat er te weinig inschrijvingen zijn kan er eventueel een andere datum worden
gepland.

Bondsvoorzitter Danielle Ruts zegt dat het item “ledenbestand” al 15 jaar als punt genoteerd staat op
de agenda Raad van Bestuur. Uiteindelijk werd vorig jaar beslist om dit op professionele manier te
laten uitwerken en er werd gekozen voor de samenwerking met Twizzit. Na vele maand en testen en
voorbereiden staan we op het punt van introductie. Naast Eric Duchesne, verantwoordelijke IT, wens ik
ook Jean Ruts te bedanken die mee aan de basis ligt van deze verwezenlijking.

We

INTRODUCTIE TWIZZIT
Philippe De Vos, één van de zaakvoerders, meldt dat hij 6 maanden geleden door de korfbalfederatie
werd benaderd om een digitaal platform op te zetten voor de interne werking. Hij wil vandaag over de
inhoud en de opzet voor de federatie en de clubs meer in detail treden.
Zo zal de samenwerking met de KBKB en Twizzit worden toegelicht met betrekking tot de opzet KBKB,
gebruik platform, planning KBKB en de extra opties naar de clubs toe .
Als eerste punt wenst hij meer toelichting te geven over de samenwerking tussen de K BKB en Twizzit.
Het was snel duidelijk dat er 3 doelstellingen erg belangrijk waren. Eerst was er de vraag vanuit de
KBKB om de interne werking onder de loep te nemen en te bekijken op welke manier deze
gedigitaliseerd en geoptimaliseerd kon worden. Tweede item hierbij was om de clubs erbij te betrekken
en te faciliteren om mee te werken in het administratief verhaal. Als derde belangrijk item was de
ondersteuning voor de interne clubwerking zodat er een meerwaarde kon gecreëerd worden voor de
clubs zelf.
Als basis werd het online software platform Twizzit genomen dat actief is bij verschillende sporttakken
in België. Enkele korfbalclubs zijn reeds gebruikers bij Twizzit en doen met dit platform het volledige
beheer van hun sportclub. Eerste item was het opstarten van het beheer ledenadministratie KBKB op
het platform Twizzit zodat de volledige interne administratie hierop geregeld kan worden. Hierna volgt
dat binnenkort ook voor elke club een Twizzit account aangemaakt wordt waarmee de clubs zelf hun
ledenbeheer kan gaan runnen en ook alle mogelijke aanpassingen kan doen.
Er zal een synchronisatie worden opgezet tussen beide ledenbestanden (KBKB en clubs) die er, zonder al
te veel werk, voor zorgt dat er een vlotte uitwisseling van gegevens bestaat. De synchronisatie gebeurt
grotendeels automatisch. Het secretariaat KBKB zal bij bepaalde ingaven van de clubs eerst een
goedkeuring moeten geven en een overzicht geven aan de kant van de clubs wat de staat is bij hun
inschrijvingen.
Wat houdt dit concreet in?
Het huidige ledenbestand KBKB wordt overgezet in een Twizzit platform en van daaruit worden er
gegevens uitgewisseld met de federatie.
In eerste instantie zijn er gegevens die automatisch
doorgespeeld worden (zoals bv. de adresgegevens) en de KBKB gegevens. De synchronisatie kan in twee
richtingen gebeuren, namelijk de clubs voeden de database van de KBKB en de KBKB zorgt dat er
informatie terugvloeit naar het systeem van de clubs.
Ook kunnen de clubs op dit platform de gegevens invoeren van naam, voornaam, geslacht,
geboortedatum, rijksregisternummer, clubfunctie, diploma van al hun leden. Voor dit laatste dient eerst
een goedkeuring van de federatie gegeven te worden vooraleer deze definitief in de platform
opgenomen worden. Alles van lidmaatschap (inschrijving of uitschrijving van een persoon) dient steeds
door de federatie te worden gevalideerd.

Notulen vergadering KBKB

BAV 19 november 2016

8

Met dit platform wordt begin januari 2017 door de KBKB en de clubs, reeds aangesloten bij Twizzit,
gestart.
Echter clubs hebben vermoedelijk meer nood aan functionaliteit dan enkel hun ledenbeheer. Daarom
werden er voor de clubs nog een aantal basisfunctionaliteiten toegevoegd die de clubs in staat zullen
stellen om met een goede basis van het online pakket het beheer van de clubadministratie te vo eren.
Ten eerste kunnen al de contacten van de vereniging volledig worden geïntegreerd naar het platform
zodat de contacten kunnen worden opgeslagen en verwerkt. Dit zijn personen die leden zijn naar de
KBKB toe, maar ook andere personen zoals ex-leden, supporters ed. die niet aangesloten zijn bij de
KBKB. Zo heeft de club één online database waarop ze zich kan baseren. De tweede functionaliteit is
het online bijhouden van groepsindelingen. In het jaarlijks indelen van de ploegen, opzetten van
werkgroepen ed. kruipt heel wat tijd. Aangezien Twizzit van de korfbalclub een goede database heeft
van al zijn leden en betrokkenen van de club is er de mogelijkheid om deze door te sturen naar een
groepindeling. Op basis van de huidige ledenadministratie van de club kan de groepsindeling
rechtstreeks en op een eenvoudige manier worden opgezet. Als derde item is er de agenda. Van het
ogenblik dat de groepsindeling op het platform staat kan men ook online een schema opstellen zoals
trainingsschema’s, wedstrijdroosters en deze opnemen. Met deze drie vermelde zaken kan met Twizzit
aan alle korfbalverenigingen een mooi basispakket aangeboden worden. Hiermee kan de club aan slag
om een goed online beheer van hun ledenadministratie dat er voor moet voor zorgen dat he t voor de
clubsecretaris/clubbestuur het handiger wordt om hun club te beheren en daardoor de nodige tijd mee
bespaard.
Twizzit is in de Belgische korfbalwereld reeds langer bekend door het feit dat enkele clubs reeds gebruik
maken van het volledige platform van Twizzit. Het voorgesteld project biedt een goed basispakket maar
de clubs hebben ook de mogelijkheid om over te schakelen naar een iets uitgebreidere functionaliteit
waarin de club volledig wordt ondersteund zowel op administratief, financieel, sp ortief en
communicatie vlak. Dit houdt in dat de club toegang kan geven aan iedereen in de club die mee kan
helpen om de club te beheren. Tevens zijn er nog een hoop van opties bij deze functionaliteit.
Wat mag er concreet verwacht worden van het Twizzit platform?
Elke clubsecretaris krijgt binnenkort een login waarmee hij of zij kan inloggen op Twizzit. Hij/zij heeft
dan toegang tot het platform waarin enkele functionaliteiten voor zijn club geactiveerd zijn. Men krijgt
eerst een beginscherm “Home” met alle nieuwsberichten vanuit de KBKB. Dan heeft men het de optie
“zoeken” om het ledenbestand van zijn club te beheren. De module “groepen” stelt in staat om
verschillende groepen aan te maken binnenin de club en dan is er nog het stuk “agenda”. De m odule
“KBKB” is specifiek ontwikkeld voor de korfbalfederatie en daarin kan men de stand van de status van de
aansluitingen consulteren.
Tijdens de maanden oktober/november 2016 was Twizzit bezig met het testen van het platform met
enkele clubs die ondersteuning geven van het systeem. In december zullen er informatiesessies met
videodocumentatie worden georganiseerd om de clubs wegwijs te helpen om de integratie van het
systeem bij de club.
De lancering is gepland in de maand januari 2017 om als club toegang te krijgen tot het platform waar
gegevens, in het bezit van de federatie, automatisch ingeladen worden in de clubplatform. In deze
maand zorgt Twizzit ervoor dat de synchronisatie op punt staat zodat de clubs direct van start kunnen
gaan. Voor de clubs die momenteel reeds gebruik maken van het Twizzit pakket zal er een andere
werkwijze worden gevolgd en zal hun huidige ledenbestand geïntegreerd worden bij het ledenbestand
van de KBKB.
Tegen 30 juni 2017 moeten de clubs vertrouwd zijn met het s ysteem zodat alle clubs vanaf dan
zelfstandig hun ledenbeheer kunnen verwerken via het Twizzitplatform.
Danielle Ruts bedankt Philippe De Vos voor de verduidelijking.
Ann Van regemortel (Scaldis) wijst er op dat haar club (reeds aangesloten bij Twizzit ) zowel aan
de KBKB als aan Twizzit betaald. Zij heeft het gevoel dat er dubbel dient te worden betaald.
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Eric Duchesne verduidelijkt dat de bijdrage van 1 euro per lid op jaarbasis die de club aan de KBKB
betaald gebruikt wordt voor het luik van de werking en synchronisatie naar de federatie toe door de
professionele firma Twizzit. Extra’s die clubs wensen of reeds gebruiken dienen door de clubs zelf te
worden betaald aan de firma Twizzit.
Kristel Kuypers (Sparta Ranst) vraagt hoeveel de abonnementskost is per extra module.
Philippe De Vos meldt dat alle tarieven van upgrade per functionaliteit per lid/per jaar worden
verrekend. De verschillende mogelijkheden met kostprijs per module kan men consulteren op de
website van de firma Twizzit.
Hij dankt de vergadering voor hun aandacht.
Dirk Poschet (Boeckenberg) geeft de opmerking dat de maanden juli-augustus-september
rijkelijk laat wordt om van start te gaan.
Eric Duchesne verduidelijkt dat in de maand januari wordt begonnen met het platform van Twizzit door
de KBKB en de clubs. De maanden die hierop volgen zijn overgangsmaanden om naar 30 juni 2017 toe te
komen tot een volledige ledensynchronisatie via Twizzit.

Danielle Ruts geeft het woord aan secretaris-generaal David Van den Bosch voor de voorstelling met
betrekking tot het nieuwe decreet.
DECREET GEORGANISEERDE SPORTSECTOR
David Van den Bosch wenst naar de clubs toe het nieuwe decreet te verduidelijken.
Hij gelooft, samen met de Raad van Bestuur, dat een open beleid dient gevoerd te worden en dat er de
laatste en nieuwste informatie dient gegeven te worden over het beleid van de KBKB, maar ook over een
aantal zaken die het beleid van de federatie bepalen.
Vanaf 1 januari 2017 komt een nieuw federatiedecreet van Vlaams minister van Werk, Economie,
Innovatie en Sport, Philippe Muyters, in werking. Het nieuwe decreet heeft betrekking op de uni- en
multi sportfederaties, koepelorganisatie, organisaties voor sportieve vrijetijdsbesteding, het Gsportplatform en de organisatie voor risicovechtsporten. Minister Muyters wil met dit decreet de huidige
versnippering van het sportlandschap aanpakken. Voortaan zal er per sporttak nog één enkele
sportfederatie gesubsidieerd worden.
Op 16 juni 2016 werd het decreet pas officieel goedgekeurd zodat de verschillende sportfederaties niet
voldoende tijd hadden om hun werking 2017-2020 goed voor te bereiden en te bepalen.
Dit nieuwe decreet heeft voor de KBKB een grote invloed op hun werking en de beslissingen die door
onze federatie dienen te worden genomen met betrekking het bestuur kader en personeelsbeleid.
Hij verduidelijkt dat met het oude decreet het personeel KBKB gesubsidieerd werd aan 90 of 75 % voor
een fulltime- en 50 % voor een parttime kracht. De werkingssubsidies werden berekend op basis van de
basisopdrachten competitie, recreatie, opleidingen, begeleiding sportclubs en informatieopdracht en
promotie.
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Met het nieuwe decreet zijn er geen vast bepaalde personeelssubsidies meer en de vroegere verplichting
om een administratieve- en sporttechnisch coördinator in dienstverband te hebben is weggevallen. Nu
is er enkel de verplichting voor een sportfederatie om 1 sporttechnisch coördinator in functie te hebben.
De algemene werkingssubsidie blijft bestaan met de basisopdrachten. Echter krijgt de federatie meer
autonomie hierin want het is voor een organisatie niet langer verplicht om zijn gegevensverzameling op
te bouwen volgens de basisopdrachten. Een organisatie is voortaan vrij om te kiezen hoe hij zijn werking
hierin ziet. Bijkomend kan de organisatie nog een of meerder projectsubsidies, omschreven als
beleidsfocussen, indienen.
Door het decreet is het Vlaamse sportfederatielandschap ingrijpend veranderd. Heel wat gesubsidieerde
federaties hebben hun krachten gebundeld doordat het decreet oplegt dat per sport een (1)
unisportfederatie mag bestaan. David Van den Bosch documenteert dit aan de hand van een voorbeeld
voetbal. De Voetbalfederatie Vlaanderen (VFV), de Vlaamse Minivoetbalfederatie (VMF) en de Koninklijke
Belgische Liefhebbers Voetbalbond (KBLVB) fuseren tot een nieuwe voetbalfederatie ‘Voetbal Vlaanderen’.
Ook zijn er een aantal sportfederaties die niet fuseren en zodanig geen aanspraak meer kunnen maken op
een subsidiering en binnen hun federatie financieel naar een oplossing zoeken via hun clubs. Of
sportfederaties die definitief de boeken sluiten. Zo zijn er niet langer 65 maar 47 federaties die hun clubs en
leden ondersteunen voor veertig gesubsidieerde sporttakken. Echter aangezien onze sport over één
sportfederatie beschikt worden wij niet geconfronteerd met deze problemen.
Langs de financiële zijde is er voor de sportfederaties een gefaseerde overgang. Vanaf 2017 is er een
geleidelijke afbouw, namelijk in dat jaar worden de sportfederaties gesubsidieerd aan 25 % nieuw decreet,
75 % oud decreet. Elke jaar wordt dit aangepast/afgebouwd met 25 % zodat in het jaar 2020 de subsidiering
voor de sportfederaties 100 % onder het nieuwe decreet vallen.
In het decreet georganiseerde sportsector, namelijk bij het algemeen uitvoeringsbesluit wordt de verdeling
werkingsmiddelen omschreven met de benaming “Sokkel” en “Korf”. Met de vaste sokkel krijgt elke
federatie een vast bedrag van 60.000 euro. Vanaf 10.000 leden ontvangt de federatie 2,80 euro per extra
lid. Er kan voor een federatie een maximum plafond van 312.000 euro worden bereikt. David Van den
Bosch merkt op dat Korfbal aan Sport Vlaanderen een ledenstand van 6.317 sportende leden (stand 30 juni
2016) heeft opgegeven, dus nog heel wat werk aan de winkel.
Minister Muyters heeft een totaal budget (exclusief Topsport) van 20,7 miljoen euro uitgetrokken voor alle
sportfederaties voor het jaar 2017.
De Korf is momenteel onderverdeeld in draagvlak (minimum 35 %), kwaliteit (minimum 45 %) en goed bestuur
(maximaal 20 %). Echter is het mogelijk dat bij evaluatie op einde van de Olympiade deze percentage in de
komende jaren kunnen worden aangepast door de Vlaamse Regering.
David Van den Bosch verduidelijkt dat de ledenstatistiek KBKB 30 juni 2016 meer leden telt, maar dat de
ledenopgave naar Sport Vlaanderen toe enkel en alleen spelende leden behelst die bij de verenigingen van
de federatie zijn aangesloten. Individuele leden, Occasionele spelers, Beachkorfballers en Adherenten
worden niet meegerekend en komen niet in aanmerking voor subsidies.
Zo is er een budget voor draagvlak dat voor de helft naar de leden gaat en de resterende 50 % naar
personeel. In het draagvlak worden alle sportende personen in Vlaanderen aangesloten bij alle
sportfederaties samengeteld. Dan wordt dit procentueel per sportfederatie berekend. Echter kan dit
voor kleinere sportfederatie een slechter beeld weergeven en daarom werd door de overheid beslist een
derdemachtswortel toe te passen. Voor alle federaties geldt een derdemachtswortel van al onze
spelende leden en het aantal sportende leden in Vlaanderen met daarop een correctiefactor. Het
budget voor de aantal aangesloten leden KBKB, die onder de s portfederaties worden verdeeld op basis
van het relatief aantal van de sportfederatie in het totaal aantal aangesloten leden, ligt voor onze
federatie aan de lage kant. Bij personeel wordt het budget voor de indicator aantal personeelsleden
onder de sportfederaties verdeeld op basis van het relatief aantal van de sportfederatie in het totaal
aantal personeelsleden. Het aantal personeelsleden wordt uitgedrukt in voltijds equivalenten.
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David Van den Bosch benadrukt dat “Kwaliteit” een erg belangrijke fa ctor is geworden bij Sport
Vlaanderen. Kwaliteit omvat voornamelijk trainers. Een positief punt is dat onze federatie hierin reeds
degelijke actie heeft genomen door de Raad van Bestuur KBKB en de inspanningen van clubs en trainers.
Voor het aantal sportgekwalificeerde trainers die actief zijn als sporttechnisch begeleider in de
sportclubs, aangesloten bij de sportfederatie wordt subsidie (minimum 30 %) gegeven. Dus meer
trainers met een diploma VTS leidt voor onze federatie tot meer betoelaging. Bijko mend ontvangt de
KBKB voor elke nieuwe trainer met een VTS diploma voor korfbal in het werkingsjaar dat de nieuwe
sportkwalificatie verworven werd 325 euro (initiator) en 150 euro (trainer B of A). Dit is voor minimum
30 %. Dan is er voor de federatie een inspanningsverbindenis (minimum 12 %) voor de basisopdracht
kaderopleiding en bijscholing op het vlak van: behoefte- en visiebepaling voor de kaderopleiding;
aanbod aan opleidingen, bijscholingen en permanente vorming met het oog op de bevordering van de
kwaliteit van de sporttechnische omkadering van de sportclubs en de kwaliteit van de organisati e van
het aanbod en valorisatie en sensibilisering bij haar sportclubs.
Sport Vlaanderen heeft aan de kwalificatieniveau van de clubtrainer een wegingsfactor g ekoppeld. Dit
wil zeggen dat hoe hoger het diploma VTS en dan bijkomend een diploma L.O. een bewegingsfactor 2
(maximum) kan geven wat dan uiteindelijk leidt tot een hoger subsidiebedrag.
Echter is op het bedrag per aantal gekwalificeerde trainer een beperking. De simulatie, ontvangen van
Sport Vlaanderen, vermeld 20 clubtrainers op 1000 leden. Onze federatie oogt momenteel, met de
stand 40/1000, met een mooie resultaat.
David Van den Bosch drukt bij de clubs erop dat
toekomstgericht deze stand zeker dient te worden behouden met het oog naar de subsidiering toe.
Met de “code Muyters” wenst de Minister in de sportsector een goed bestuur. Transparantie, democratie
en een degelijke interne verantwoording en controle: dat zijn de drie basisprincipes van goed bestuur
waartoe de Vlaamse Regering de sportsector wil engageren. Bij een transparante manier van werken is er
toezicht mogelijk op de interne werking van de sportfederatie en wordt er open gecommuniceerd,
bijvoorbeeld over de kosten van bestuur. De dimensie transparantie houdt bijvoorbeeld ook in dat de
federatie beslissingen van de Raad van Bestuur publiceert. Een organisatie is democratisch als haar leden
kunnen deelnemen in beleidsprocessen. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer bestuursleden op een
democratische wijze worden benoemd en de algemene vergadering de leden vertegenwoordigt en minimaal
een keer per jaar samenkomt. De dimensie democratie omvat bovendien het opnemen van sociale
verantwoordelijkheid. Voor sportfederaties gaat het dan bijvoorbeeld om het voeren van beleid inzake
gezond en ethisch sporten, gelijkheid en diversiteit, dopingbestrijding, enz. Interne verantwoording en
controle stimuleren een sterke besluitvorming en zorgen ervoor dat geen enkele bestuurder de absolute
controle heeft over beslissingen en dat er duidelijk toegewezen bevoegdheden zijn. Zo kan de Raad van
Bestuur toezicht houden op de directies en de algemene vergadering van de Raad van Bestuur. Federaties
die grondig werk maken van goed bestuur, worden financieel daarvoor beloond. Onze federatie voldoet al
goed in deze punten maar er zijn nog wel enkele punten waar de federatie dient aan te werken en deze
werden opgenomen in het beleidsplan KBKB 2017-2020.
De sportfederaties hebben de mogelijkheid om vijf beleidsfocussen in te dienen. Dit zijn Sportkampen,
Jeugdsport en Topsport (de vroegere facultatieve opdrachten die in het verleden reeds ingebracht werden
bij Sport Vlaanderen). Nieuw zijn laagdrempelig sportaanbod en innovatie.
David Van den Bosch bedankt de personeelsleden en bestuurders die hebben meegewerkt aan het beleidsplan
2017-2020 voor hun inzet.
Hij meldt dat het beleidsplan tijdig werd ingediend op 31 oktober 2016. In januari 2017 zal de federatie pas
bericht ontvangen of de ingediende beleidsfocussen werden aangenomen. Van de innovatieve projecten
werden er 33 en voor laagdrempelig aanbod 39 projecten door de sportfederaties ingediend. De KBKB heeft
twee innovatieve projecten ingediend. Ook werd er door de regering nog beslissing welk budget
hiertegenover staat.
David Van den Bosch duidt erop dat, doordat vragen momenteel niet door de Vlaamse regering kunnen
ingevuld worden en de onzekerheid over het al dan niet opstarten van projecten, het voor de Raad van
Bestuur en personeel niet makkelijk maakt naar het plannen van de werking federatie naar de komende
jaren toe.
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Het beleidsplan werd in een andere vorm (Excel document) opgesteld en zal toekomstgericht gebruikt
worden als een werk- en beleidsdocument zodat de KBKB op constante basis kan aftoetsen wat de stand van
het beleid/acties is. Wij streven naar een veilig en sportief klimaat door een goede begeleiding van onze
scheidsrechters, meer scheidsrechters aan te trekken, voldoende respect, spelregelkennis ed. Ons
paradepaardje is de beleidsfocus korfbal@school en verder is er nog Multiskillz en Korfbal High 5. Verder is
er Twizzig en nog verdere digitalisatie zoals vernieuwing website, wedstrijdformulier ed. Met dit bestand is
alles één groot geheel.
Bert Louage (Temse) informeert of de KBKB nu met het nieuwe systeem meer of minder subsidies
gaat ontvangen.
David Van den Bosch antwoordt dat de federatie niet kan inschatten welke subsidies de KBKB gaat
ontvangen. Echter bij simulatie met de gegevens die de federatie in zijn bezit heeft is de situatie zeker niet
gunstig.
Ann Van regemortel (Scaldis) vraagt of het tekort aan financiële middelen bij de federatie bij de
clubs zal worden gehaald.
David Van den Bosch bevestigt dat de federatie toekomstgericht inderdaad minder geld beschikbaar zal
hebben.
Ann Van regemortel (Scaldis) vraagt of het niet mogelijk is dat de verhoging bedragen leden in
stappen verdeeld over jaren kan gebeuren.
David Van den Bosch merkt op dat deze vraag beter kan beantwoord kan worden door het Financieel Comité
van de KBKB.
Danielle Ruts hoopt dat de vergadering meer inzicht heeft gekregen in het nieuwe decreet en meldt dat het
voor de federatie het heel moeilijk is om te begroting op te stellen naar 2020 toe. Echter blijven we niet bij
de pakken zitten, we willen vooruit en blijven positief denken.

David Van den Bosch, doet lezing van de 45 aanwezige van de 51 stemgerechtigde verenigingen.

SAMENSTELLING STEMBUREAU
Danielle Ruts vraagt aan de aanwezigen of zich iemand wenst kandidaat te stellen voor de bemanning
van het stembureau.
Het stembureau wordt samengesteld en bestaat uit:



Thea De Raes (Appels K.C. vzw)
An Provost (K.C. Ago Aalst vzw)
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1. VERSLAG OVER DE WERKING OVER HET AFGELOPEN COMPETITIEJAAR 2015-2016
Het verslag van de werking van de vereniging tijdens het competitiejaar 2015-2016 wordt
goedgekeurd met onderstaande rechtzetting.
Vanwege François Springael:
Toevoegen bij:
-

-

-

Blz. 28
Titelhouders Hoofdklasse 3 : KCOV ipv KCOB
Blz. 38
Internationale aanduidingen
Thierry Vangoidsenhoven ipv Thierry Van goidsenhoven
IKF U23 WKC (Tjech Republic): Kris Meeus moet worden (Czech republic)
Blz. 39
2eHkl 1 – 7de Promo Vangoidsenhoven Thierry ipv Vangoidsenhoven Therrie
Blz. 41
Disciplinair comité
Leden : Jeroen Van de Brul
Blz. 46
Cassatiecomité
Leden : Luc De Ryck

Vanwege Marc Breugelmans:
Toevoegen bij:
-

Blz. 17
Onze federatie heeft de 10 e IKF World Korfball Championship van 30 oktober tot en met 8
november 2015 in ons land georganiseerd. ……………… Marc Breugelmans maakte deel uit
van de jury. Pierre Coppens en Marc Breugelmans gaven IT ondersteuning.

-

Blz. 19 (paragraaf toevoegen)
Tijdens de I.K.F. Europa Shield, dat plaats vond van 22 tem 24 januari 2016 in Castrop Rauxel
(Duitsland) was Marc Breugelmans aanwezig in zijn functie van IT-er en maakte deel uit van de
jury.

-

Blz. 23 (paragraaf toevoegen)
Van 3 tot 5 juni 2016 was Marc Breugelmans aanwezig in zijn functie van CO, IT en jury bij de
EKCR tornooien in Nitra (Slovakije).

Danielle Ruts geeft het woord aan Danny Fonteyne, directeur Financiën, om de financiën 2017 aan de
vergadering naar voor te brengen.

2. VASTSTELLING VAN DE BIJDRAGEN
Danny Fonteyne zegt dat het Financieel Comité van de KBKB in de loop van het jaar zelden in de kijker
komt. Daar hij, verleden jaarvergadering van maart 2016, als nieuwe bestuurder KBKB werd verkozen
en hij niet, voor iedereen hier aanwezig, gekend is wenst hij zich voor te stellen als nieuwe financiële
directeur van de KBKB.
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Hij vertelt dat het nieuwe decreet Muyters voor flink wat onzekerheid heeft gezorgd bij onze en andere
federaties. Hij duidt erop dat door de mindere ondersteuning van de overheid en instanties de federatie
genoodzaakt is om de meeste bijdragen te verhogen. De aanpassingen zijn van toepassing op enerzijds
de clubbijdrage en anderzijds de bijdrage per geaffilieerde.
Ann Van regemortel (Scaldis) haalt aan dat 40 % opslag naar de club toe zeer drastisch is. De clubs
zullen dit dienen door te verrekenen naar hun eigen leden. Door het lidgeld van de club te
verhogen maakt zij de bedenking of er dan in totaliteit niet mensen gaan afhaken. Zij geeft toe dat
de lidgelden, in vergelijking met andere sporten, bij korfbal zeer laag zijn. Echter bij een gezin
met meerdere kinderen kan deze verhoging op hun sportbudget wel een doorslag geven om te
stoppen met korfbal.
Danny Fonteyne geeft aan dat, naar schatting, onze federatie tegen 2020 een 45.000 euro minder aan
subsidiering zal ontvangen. Hij hoopt dat deze verhoging van 5,15 euro per lid op jaarbasis niet de
eerste aanzet is naar een vermeerdering van kosten die de federatie aan zijn leden moet vragen. Hij
wenst erop te wijzen dat het niet onmogelijk is dat de komende jaren er nog aanpassingen kunnen
volgen. Deze noodzaak zal afhankelijk zijn van de toekomstige ervaringen opgedaan met de nieuwe
werkwijze van financiering.
Frank De Schryver (Boeckenberg) vraagt of er over de middelste of rechtse kolom bij de bijdragen
van de clubs dient te worden gestemd.
Danielle Ruts zegt dat het over de kolom 2017/2016 betreft.

Stemming
Voor
Tegen
Onthouding

:
:
:

26
15
4

De verhoging werd aanvaard en onderstaande tabel met de financiële bijdragen en lasten zal tot het
boekjaar 2018 worden toegepast.
2015/201
6

2016/201
7

2017/201
8

91,80

93,50

130,00

- senioren

13,60

13,85

19,00

- U19, U16

8,60

8,75

12,00

- U14,U12, U10, U8

8,10

8,25

11,30

- U6

2,50

2,50

2,50

- adherenten

7,40

7,55

10,35

- recreanten
- occasionele
korfballer

8,10

8,25

11,30

4,50

4,50

4,50

13,68

13,68

13,68

Jaarlijkse
aanpass.

1. BIJDRAGEN VAN DE
CLUBS
a/ Clubbijdrage

afh Subs Sport
VL/min + 2%

b/ Bijdrage per geaffilieerde

- beachkorfballer
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afh Subs Sport
Vl/min + 2%
afh Subs Sport
Vl/min + 2%
afh Subs Sport
Vl/min + 2%
afh minimum
Sport Vl.
afh Subs Sport
Vl/min + 2%
afh Subs Sport
Vl/min + 2%
afh Subs Sport
Vl/min + 2%
afh Subs Sport
Vl/min + 2%

15

c/ Bijdrage Verzekering (incl.
10% niet-sportbeoefenaar)
- speler

afh van
15,10 verzek.premie
afh van
5,68 verzek.premie
afh van
9,18 verzek.premie
afh van
4,18 verzek.premie
afh van
5,50 verzek.premie
afh van
1,32 verzek.premie

14,95

15,10

- adherent

5,68

5,68

- recreant

9,18

9,18

- U6
- occasionele
korfballer

4,18

4,18

5,50

5,50

- beachkorfballer

1,32

1,32

- seniorenploeg veld

73,45

75,00

76,50

+ 2%

- jeugdploeg veld

55,00

56,00

57,00

+ 2%

- seniorenploeg zaal

73,45

75,00

76,50

+ 2%

- jeugdploeg zaal

55,00

56,00

57,00

+ 2%

- Topleague

300,00

300,00

300,00

- Promoleague

200,00

200,00

200,00

- Hoofdklasse 1

115,00

115,00

115,00

- Hoofdklasse 2

94,00

94,00

94,00

- Hoofdklasse 3

52,00

52,00

52,00

- Landelijke A en B

30,50

30,50

30,50

2,20

2,20

2,20

1,45

1,45

1,45

afh. IKFbijdrage
afh. IKFbijdrage

g/ Bijdrage Ledenadministratie

1,00

1,00

afh. kosten

h/ Bijdrage Communicatieluik

1,00

1,00

afh. Kosten

50,00

51,00

55,00

+ 2%

0,50

0,50

0,50

d/ Inschrijvingen competitie

e/ Forfaitaire bijdrage
zaalcompetitie
afh
inkomgelden
afh
inkomgelden
afh
inkomgelden
afh
inkomgelden
afh
inkomgelden
afh
inkomgelden

f/ Bijdrage IKF
senioren/adherenten
/
recreanten
- jeugd (U19-U16U14-U12)

2. BIJDRAGE
INDIVIDUELE LEDEN

3. WAARDE K
4. BIJDRAGE OFFICIEEL
ORGAAN - DE KORF

2015
via email
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Ann Van regemortel (Scaldis) vraagt wat de kost communicatie van 1 euro per lid/per jaar
inhoudt.
Danny Fonteyne meldt dat deze bijdrage staat voor de algemene communicatie van de KBKB. Het
handelt hier over de e-leidraad, De Korf, Bestuurlijke Mededelingen. Dit luik werd vroeger apart
aangerekend (drukwerken, e-leidraad, De Korf, BM) maar wordt nu geïndividualiseerd.

3. VASTSTELLING VAN DE BIJDRAGE VOOR HET OFFICIEEL ORGAAN
Danny Fonteyne meldt dat de Raad van Bestuur voorstelt om toekomstgericht de bijdrage voor het
Officieel Orgaan niet meer per club te verrekenen maar per lid. Dit zal voortaan vallen onder de
noemer communicatieluik aan 1 euro per lid op jaarbasis.
Patrick Wuyts (Kwik) informeert naar de reden van deze wijziging.
Danny Fonteyne geeft aan dat het voornamelijk bedoeld was om de administratieve interne
verwerking te vereenvoudigen. Ook zullen kleinere clubs, door deze manier van werken, op een
andere wijze bijdragen dan de grotere clubs zodat dit eventueel gunstiger voor de kleinere clubs kan
uitkomen.
Kristin Goeman (Boutersem) vraagt naar het verschil dat dit voor een club uitmaakt.
Danielle Ruts meldt dat een club in het verleden 50 euro voor het Officieel Orgaan De Korf per club
betaalde bij verzending per elektronische post. Voor de leidraad werd 25 euro en de Bestuurlijke
Mededelingen 12,50 euro per club verrekend. Voortaan vallen deze kosten onder één rubriek,
namelijk bijdrage Communicatieluik.
Kristin Goeman (Boutersem) heeft de bedenking dat de kost van de bijdrage bij kleinere
clubs toch een pak hoger zal zijn door deze nieuwe berekening ten overstaan van vroeger.
Danny Fonteyne repliceert dat de kost mogelijk hoger kan uitvallen voor enkele clubs, maar dat dit
geen fenomenale bedragen zullen zijn. Naargelang de hoeveelheid leden van een vereniging zal met
het nieuwe systeem minder of meer dienen te worden afgedragen, maw kleinere clubs zullen minder
en grotere clubs meer aan bijdrage betalen voor communicatiekost wat een eerlijker verdeling heeft.
Eric Van Grimberge (Verde) merkt op dat de KBKB beter in percentages de verhogingen naar
zijn leden meegeeft. Dit zou voor de verenigingen een duidelijker beeld scheppen over de
meerkosten dat dit voor de club meebrengt. Op basis van de huidige bedragen zou bij
berekening dit een verhoging voor de club betekenen van 10 euro per lid.
Danny Fonteyne spreekt dit tegen en verduidelijkt dat de aanpassingen enkel van toepassing zijn op
enerzijds de clubbijdrage (verhoging van 36,50 euro per club) en anderzijds de bijdrage per
geaffilieerde (maximaal 5,15 euro) per jaar. Er werden geen verhogingen voorzien voor U6,
Beachkorfballers en Occasionele korfballers, alsook niet bij de bijdrage per ingeschreven team.
Hij duidt de vergadering erop dat de stemming momenteel over de bijdrage voor communicatie gaat.
Hierin werd het budget van de e-leidraad, De Korf en Bestuurlijke Mededelingen in opgenomen zodat
de algemene kost voortaan 1 euro/per lid/per jaar zou bedragen.
Dirk Poschet (Boeckenberg) vraagt welke kosten deze 3 zaken omvatten. Hij merkt tevens
op dat al deze vernoemde zaken elektronisch afgehandeld worden.
Danny Fonteyne repliceert dat de club deze vraag best op voorhand had gesteld zoals gevraagd in
zijn schrijven van 24 oktober ll. zodat hij de tabellen kon raadplegen en het detail naar voor kon
brengen.
Notulen vergadering KBKB
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Danielle Ruts reageert op de vraag van de vereniging Boeckenberg dat hieronder onder andere het
personeel betreft die de BM opmaakt, de fotograaf en de schrijvers van de artikels De Korf, het
personeel die de website verrichtingen doet.
Frank De Schryver (Boeckenberg) vindt het logisch dat bij tekort aan gelden de federatie bij
de clubs aanklopt. Echter is hij van mening dat de KBKB eerst de impact op de begroting
dient te kennen vooraleer zij een verhoging aan haar clubs voorlegt. Hij is tevens van
mening dat, verwijzend naar het voorafgaand schrijven van de financieel Directeur, dat de
federatie aan zijn aangesloten leden tools moet beschikbaar stellen ter verantwoording van
de verhoging.
Danny Fonteyne legt uit dat het begeleidend schrijven reeds aantoonde om welke redenen de
federatie bepaalde verhogingen aan de clubs voorstelt.
Danielle Ruts antwoordt dat de federatie met het voorafgaand schrijven reeds een duidelijk beeld
heeft geschept. Naar volgend jaar toe zal de federatie 15 % minder inkomsten aan subsidiering
ontvangen.
Marijke Dierick (Appels) is van mening dat alle informatie die de club ontvangt van de KBKB
door de club naar zijn leden dient gebriefd te worden.
Jan Van Gorp (Vobako) sluit zich aan bij de mening van Boeckenberg en stelt voor dat de
KBKB een slide aan alle clubs beschikbaar stelt waarin in grote lijnen (zonder bedragen) het
detail wordt weergegeven waar bepaalde bijdragen/kosten voor staan.
Joris Bruyns (Rijko) duidt erop dat het grote plaatje in gedachten dient te worden
gehouden, namelijk onze sport dient aan leden te groeien. Hij is ervan overtuigd dat indien
er binnen bv. twee jaar toch een overschot aan gelden bij de federatie zouden zijn dat deze
aan het promoten van onze sport benut zal worden want wij allen dienen ervoor te zorgen
dat onze sport groeit.
Danny Fonteyne geeft aan dat de Raad van Bestuur veel belang hecht aan voorzichtigheid bij de
inschatting van de begroting zodat wij toekomstgericht niet voor verrassingen komen te staan.
Ann Van regemortel (Scaldis) vertelt dat een gerucht bij de clubleden de ronde doet dat
de verhoging bijdrage zou gebruikt worden om de deelname U21 te kunnen financieren.
Danielle Ruts reageert dat Topsport een onderdeel van onze sport is en indien korfbal niet met
topsport naar buiten kan treden dan verliest onze sport aan geloofwaardigheid.
Eric Duchesne schetst aan de hand van een voorbeeld dat ons lidgeld ten overstaan van Nederland
heel erg laag ligt.
Frank De Schryver (Boeckenberg) mist de argumentatie vanwege de Raad van Bestuur.
Nergens wordt gewag gemaakt van sanctionering en het ontbreekt de onderliggende
beleidsvorming naar de toekomst toe.
Danny Fonteyne duidt erop dat, enige jaren geleden, de KBKB door de overheid geconfronteerd is
geweest met een coëfficiënt die er voor zorgde dat de subsidies niet volledig werden uitbetaald.
Toen heeft de KBKB een oplossing gevonden in de interne werking en werd aan de leden geen
verhoging gevraagd, buiten de gebruikelijke jaarlijkse 2 procent.
Johan Schildermans zegt dat er reeds kostenbesparend wordt gewerkt. Zo werd bij de jeugdwerking
van de Regionale talentontwikkeling de U19 afgeschaft aangezien men concludeerde dat deze geen
toegevoegde waarde meer was voor Topkorfbal. Echter wordt bij de U13 en U15 meer geïnvesteerd
naar kwaliteit toe met een proefperiode van een jaar. Deze reorganisatie is een besparing. Ook
gaan er geen wekelijkse trainingen meer door maar er wordt geopteerd voor stages zodat de kosten
worden gereduceerd.
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Alex Elewaut reageert dat met het pilootproject korfbal@school ook al een plan in uitwerking is. Dit
competitiejaar zullen, met deelname van 6 korfbalclubs, 8.000 kinderen worden bereikt. Als alle
korfbalverenigingen gaan meedraaien in dit verhaal worden er 56.000 kinderen benaderd wat zeker
een aanzet is naar 10.000 leden.
Danielle Ruts verwijst naar de reglementering artikel 69 HR waarin gemeld wordt dat de bijdrage
dient vastgesteld en goedgekeurd door de Algemene vergadering.
Dirk Poschet (Boeckenberg) merkt op dat de uitgaven bij de post Officieel Orgaan 2016 niet
in verhouding zijn naar volgend boekjaar.
Danielle Ruts antwoordt dat communicatieluik allesomvattend is en onmogelijk te detailleren omdat
dit zeer ruim is. De hoofdzaak naar deze overgang is enkel gedaan om het boekhoudkundig minder
ingewikkeld te maken.
Danny Fonteyne vraagt te kijken naar de tabel van inkomsten voor het jaar 2016, waarop duidelijk de
elementen vermeld zijn die worden hervormd met vermelding van het voorziene bedrag in 2016.
Stemming
Voor
Tegen
Onthouding

:
:
:

44
0
1

De vergadering keurt het communicatieluik aan 1 euro goed.

04. VASTSTELLING WAARDE K
Danny Fonteyne, meldt dat de bijdrage Officieel Orgaan en de waarde K ongewijzigd blijft ten
opzichte van vorige jaar.
Stemming :
Tegen
Onthouding
Voor

:
:
:

0
0
45

De waarde K (0,50 euro) wordt voor het seizoen 2017-2018 goedgekeurd door de vergadering.

05. BEGROTING 2017
Danny Fonteyne, directeur Financiën, overloopt de balans bij de inkomsten. Hier is een daling
waar te nemen bij de toelagen Sport Vlaanderen werkingssubsidie, VIA en Nationale Loterij. De
toelage BOIC heeft betrekking op de World Games die in 2017 plaats zullen vinden. Bij
sponsoring zien we een insteek van 6.215 euro partnerships mede dankzij de samenwerking met
NDN. Belangrijk is de geschatte meer inkomsten van 10.000 euro voor de zaalfinales door de
inspanning van CEO. Dan heeft men nog de daling van de intresten door het negatief financieel
klimaat.
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Bij de uitgavenzijde zijn er niet zo heel veel wijzigingen, maar meer verschuivingen. Hier heeft
men de grote investeringen van korfbal@school (35.000 euro) en High5 (5.000 euro) . Verder
werd een reisfonds aangelegd voor de toekomstige reiskosten die gemaakt zullen worden zoals
het W.K. in 2019.
Danny Fonteyne meldt dat er een schriftelijk vraag is toegekomen van de vereniging Temse over
de toename bij de post CEO – Evenementen & Organisaties Nationaal en de post Vergader- en
verplaatsingskosten Raad van Bestuur. Hij legt uit dat de verhoging van 7.600 naar 9.200 (1.000
+ 600 eur) nuttig werd geacht om een teambuilding te organiseren voor de Raad van Bestuur.
Daar de Raad van Bestuur momenteel veel nieuwe bestuurders in zijn kring heeft werd dit budget
uitgetrokken voor deze organisatie om een betere werking te kunnen garanderen. Wat de post
CEO betreft is dit door de andere aanpak.
Deze werden tot vorig jaar op netto-basis
gepresenteerd, zijnde het saldo van de kosten minus opbrengsten. Dit jaar werden zij bruto
gepresenteerd, zijnde enkel de kosten. In werkelijkheid is het gebudgetteerde bedrag voor deze post
lager dan vorig jaar.
Verder heeft men de verhoogde kosten IT die voornamelijk besteed zullen worden aan Twizzit (9.000
naar 18.800 euro). De kost IT zal toekomstgericht altijd aan de hoge kant liggen naar de verdere
automatisatie toe. Hier werd de reserve ook opgenomen om de kost te drukken.
Bert Louage (Temse) heeft waargenomen dat de boeten langs inkomstenzijde 2017 met
2.000 euro zijn vermeerderd.
Danny Fonteyne zegt dat dit een meer waarheidsgetrouw beeld geeft daar de historieken
aangeven dat 17.000 euro een betere inschatting geeft ipv 15.000 euro (2016).
Tamara Nachtegael (Sint-Gillis-Waas) informeert voor welke reden in 2017 de post
Opleiding Scheidsrechters minder wordt begroot.
Danielle Ruts antwoordt dat de reële kost van 2015 veel lager lag dan de budgetten.
Danny Fonteyne verzoekt de vergadering om over te gaan tot stemmen van de begroting.
Stemming :
Tegen
Onthouding
Voor

:
:
:

0
0
45

De begroting voor volgend boekjaar wordt unaniem goedgekeurd en de financieel directeur dankt
de afgevaardigden voor de medewerking.

06. VOORSTELLEN TOT REGLEMENTSWIJZIGINGEN
Jan Andries opent het punt met vermelding dat bij het stemmen van de statuten de dubbele
meerderheid noodzakelijk is, namelijk 2/3 van de stemgerechtigde clubs moeten aanwezig of
vertegenwoordigd zijn en de teksten moeten met een 2/3 meerderheid goedgekeurd worden.
Aangezien er 45 stemgerechtigde clubs aanwezig zijn werd aan deze voorwaarden voldaa n.
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Vanwege de Raad van Bestuur:
A. Statuten:
1. Artikel 1
Jan Andries meldt dat door deze stemming de mogelijkheid wordt geschept dat zowel
“K.B.K.B.” als “KBKB” als afkorting kan gebruikt worden.
Stemming :
Tegen
Onthouding
Voor

:
:
:

0
0
45

De leden zijn het eens dat voortaan als gangbare afkorting zowel “K.B.K.B.” als “KBKB”
zal gebruikt worden.

2. Artikel 11
Jan Andries meldt dat de Raad van Bestuur heeft vastgesteld dat, in tegenstelling tot wat
gedacht werd, er in de statuten nooit een maximum aantal bestuurders werd bepaald.
Daarom stelt de Raad van Bestuur voor om het aantal bestuurders te beperken tot maximaal
elf (onpaar) personen.
Stemming :
Tegen
Onthouding
Voor

:
:
:

0
0
45

Het voorstel wordt goedgekeurd en het artikel wordt:
Art. 11 : De K.B.K.B. wordt bestuurd door een Raad van Bestuur bestaande uit minstens
zeven en maximum elf personen, dewelke de volle leeftijd van 21 jaar hebben bereikt en
ten minste twee jaar onafgebroken lid zijn van de vereniging of ten minste twee jaar
onafgebroken als geaffilieerde, recreant of adherent van een club zijn ingeschreven op
de lijsten van de K.B.K.B. …………………………………

B. Huishoudelijk reglement:
1. Artikel 61
Jan Andries verwijst naar het net goedgekeurd voorstel om het aantal bestuurders te
beperken tot maximaal 11 personen zodat het nu mogelijk maakt om ook artikel 61 H.R.
ter stemming voor te leggen. Met dit voorstel wordt het een verplichting dat voortaan
nieuwe kandidaten voor de Raad van Bestuur schriftelijk dienen te motiveren voor welke
reden zij wensen deel uit te maken van de Raad van Bestuur.
Indien er meer
kandidaturen worden ingediend om tot het gestelde maximaal aantal bestuurders te
komen werd door het Comité Reglementen een regeling uitgewerkt door middel van
lottrekking.
Stemming :
Tegen
Onthouding
Voor
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De wijziging wordt unaniem goedgekeurd door de vergadering en artikel 61 wordt
veranderd.
Art. 61 :
1 - De Raad van Bestuur wordt verkozen op de Jaarlijkse Algemene Vergadering.
2 - De kandidaten moeten, behoudens de voorwaarden bepaald in art. 11 van de
statuten, een volledig curriculum vitae indienen. Nieuwe kandidaten dienen
eveneens hun motivatie bij te voegen. Dit zal vermeld worden als toelichting bij de
te behandelen punten in de oproepingsbrief van de Algemene Vergadering.
3 - Hebben minder dan het vereiste aantal de gestelde meerderheid bekomen, dan zijn
diegenen verkozen die de vereiste meerderheid behaalden, is er herstemming tussen
tweemaal zoveel van de kandidaten die het grootste aantal stemmen behaalden als
er nog plaatsen te begeven zijn. Hebben naast deze dubbeltallen anderen evenveel
stemmen als dezen, dan komen zij mede in de herstemming.
4 - Zijn er meer te verkiezen kandidaten dan te begeven mandaten dan zal er,
tussen diegenen die de vereiste meerderheid der stemmen hebben behaald, een
onderlinge rangschikking gemaakt worden op basis van het aantal behaalde
stemmen. De mandaten worden toegewezen, ten belope van het aantal te
begeven plaatsen, aan de personen op basis van voormelde rangschikking te
beginnen met het hoogst aantal behaalde stemmen.
5 - Indien, in voormelde rangschikking, twee of meerdere personen met een
voldoende aantal stemmen, doch bij een kleiner aantal te begeven mandaten,
een gelijk aantal stemmen behaalden volgt er een nieuwe stemming, uitsluitend
tussen deze betrokken personen. Voor deze stemronde geldt de verplichte norm
van 50% der stemmen niet. De toewijzing van de mandaten gebeurt op basis van
de behaalde stemmen te beginnen met het hoogste aantal en is beperkt tot het
aantal nog te begeven mandaten.
6 - Ingeval van ex aequo wordt, tussen deze kandidaten, de rangschikking bij
lottrekking bepaald.
2. Aanpassingen tgv de invoering van de G-korfballer
Jan Andries refereert naar de Algemene Vergadering van maart 2016 waar door een club
de vraag werd gesteld om de G-korfballer toe te voegen als mogelijke geaffilieerde. De
Raad van Bestuur heeft toen zijn toestemming gegeven, alhoewel het punt niet genoteerd
stond op de agenda, en werd het item door de Algemene Vergadering goedgekeurd. Voor
de goede orde zullen de diverse aanpassingen aan de teksten nu ter definitieve
goedkeuring worden voorgelegd.
De Raad van Bestuur heeft wel 3 voorwaarden gesteld, namelijk:
1. Medische keuring is verplicht
2. Als G-korfballer kan men, buiten specifiek gerichte evenementen, deelnemen aan
recreatie (zowel gewone speelgelegenheid als recreatie beachkorfbal).
3. Indien men gewestelijk of hoger wil spelen moet men affiliëren als competitiespeler.
Stemming :
Tegen
Onthouding
Voor

:
:
:

0
0
45

De aangepaste tekst wordt unaniem en met onmiddellijk ingang goedgekeurd door de
vergadering wordt voortaan:
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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








G-Korfballer

123-

456-

Art. 10 Aansluiting
Art. 10.1: Competitiespeler, recreant, adherent, occasionele korfballer en Gkorfballer.
Personen kun..
De affiliatieformulieren.
Voor een minderjarige, of onbekwaam verklaarde, vult bovendien de wettelijke
vertegenwoordiger/ster zijn/haar persoonsgegevens in en plaatst zijn/haar
handtekening voorafgegaan door de eigenhandig geschreven vermelding "gezien
voor akkoord”.
Na ondertekening.
De.
De.
Art. 10.2:
Een
.
Toelichting: Voor
.”

1
2
3
4
5
6

-

Art. 10.3: Beachkorfballer
Personen.
De.
De.
Voor.
De.
Hun.
Art. 11 Licentie

1
2
3
4
5
6
7

-

Art. 11.1 Competitiespeler – recreant – G-korfballer
Voor.
De.
Door.
Een.
Personen.
Indien.
Elke.

Art. 11.2 Occasionele spelers, beachkorfballers
1 - Samen.
2 - Bovenvermelde.
Art. 12: Actualisatie affiliatielijsten
Art. 12.1 Competitiespeler, recreant, adherent, occasionele korfballer, Gkorfballer
1 - Elk jaar.
2 - Bij.
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3 - Voor elke competitiespeler, recreant of G-korfballer, 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 , recreant
of G-korfballer, 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.
5 - Iemand.
6 - Een.
Art. 12.2 Beachkorfballer
1 - Beachkorfballers.
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)
b 2)
b 3)

door;
op basis;
in;

Art. 13.3 Recreant, adherent, G-korfballer, occasionele korfballer
De inschrijving van de recreant, adherent, occasionele korfballer, G-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.
Art.14.2 Recreant, adherent, occasionele korfballer, beachkorfballer en Gkorfballer
Een recreant, adherent, occasionele korfballer, beachkorfballer of G-korfballer
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.
Art. 15.2 Beachkorfballer



Een beachkorfballer.
Hij.
Art. 15.3 Occasioneel korfballer




Een ….
.
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Art. 15.4 Recreant
Een recreant …


.



Hij mag deelnemen aan de door de KBKB ingerichte recreatiewedstrijden en Gkorfbal evenementen.
Hij mag als scheidsrechter optreden.
Hij mag bovendien deelnemen aan alle beachkorfbalevenementen.




Art. 15.5 G-korfballer

Art. 15.5 Competitiespeler
Art. 66 :
1 - De:
a) de clubbijdrage;
b) de bijdrage, verschuldigd voor geaffilieerden, ingeschreven op de lijsten van de
K.B.K.B. Hierbij zal onderscheid gemaakt worden tussen :
 competitiespelers, eventueel ingedeeld volgens leeftijdsgroep;
 adherenten;
 recreanten;
 occasionele korfballers;
 G- korfballers.
c) het;
d) de;
e) elke.
2 - Behoudens.
3. Administratieve wijzigingen ivm namen diverse Comités
Jan Andries zegt dat de Raad van Bestuur de wens heeft geuit om de namen van de
meeste comités, waar mogelijk, te harmoniseren en aan te passen aan het meer
praktische taalgebruik. Tevens werden de afkortingen van de comités gewijzigd om een
moderne structuur aan te geven.
Het betreft enkel de comités die in het HR voorkomen. De andere bestaande comités
werden opgericht op basis van artikel 34 HR waarvan de namen door beslissing van de
Raad van Bestuur kunnen gewijzigd worden.
Stemming :
Tegen
Onthouding
Voor

:
:
:

0
0
45

De nieuwe benaming wordt door de vergadering aangenomen en wordt gewijzigd in (zie
nieuwe benaming met bijhorende afkorting):
Benaming

Nieuwe benaming

Afkorting

Comité van Toezicht
Comité voor Wedstrijdzaken
Spelregelcomité
Comité der Reglementen
Comité voor Protesten
Disciplinair Comité
Comité voor Behandeling van Beroepen
Cassatiecomité
Comité Affiliaties
Comité voor Jeugdkorfbal
Centraal Scheidsrechterscomité
Redactiecomité Officieel Orgaan

Comité Financiële audit
Comité Wedstrijdzaken
Comité Spelregels
Comité Reglementen
Comité Protesten
blijft behouden
Comité Beroepen
blijft behouden
blijft behouden
Comité Jeugdkorfbal
Scheidsrechterscomité
Comité De Korf

CFA
CWZ
CS
CR
CPR
DC
CB
CC
CA
CJ
SC
KORF
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Aansluitend na de BAV volgt de vergadering met alle clubs mbt stemming voorgelegde wijzigingen aan
Reglement van Wedstrijden.

KONINKLIJKE BELGISCHE KORFBALBOND
VLAAMSE LIGA V.Z.W.

Bespreking en stemming over de voorgelegde voorstellen tot reglementswijzigingen
aan het Reglement van Wedstrijden
De stemgerechtigde aanwezige clubs zijn:
K.C. Ago Aalst vzw, Kon. A.K.C./Luma vzw, Appels K.C. vzw, Artemis-Schoten K.C. vzw, ASOC Ramsel
vzw, Kon. A.T.B.S. vzw (volmacht aan Meeuwen K.V. vzw), K.C. Beveren-Waas 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, Deurne vzw, Ekerse K.C. vzw, K.C. Floriant-Merelbeke vzw, Kon. Ganda K.C. vzw (volmacht
aan Kon. Neerlandia K.C. vzw), Geelse K.C. vzw, Hoboken 2000/Mercurius vzw, Hoevenen K.C. vzw,
KCBJ vzw, KCOV vzw, Kon. Kwik K.C. vzw, Leuven K.C. vzw, K.C. Limes vzw, Lubko vzw (volmacht aan
Boutersem K.C. vzw), Royal Mercurius 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, Sikopi vzw, Sint -Gillis-Waas vzw,
Spartacus/NDN K.K. vzw, Sparta Ranst K.C. vzw, K.C. Technico Turnhout vzw, K.C. Temse vzw, The Blue
Ghost Anzegem vzw, The Vikings, Verde vzw, Vobako Lichtaart vzw, Kon. K.C. Voorwaarts vzw.
Jan Andries meldt dat er geen naamafroeping wordt gedaan omdat geen enkele afgevaardigde de zaal
heeft verlaten. Naar maart 2017 zal deze aparte vergadering worden aangepast zodat alles terug onder
een en dezelfde bijeenkomst zal behoren. Hij vervolgt met de stemmi ngen van de voorgestelde
reglementswijzigingen.

Vanwege de Raad van Bestuur:
Reglement van Wedstrijden:
Artikel 111-5
Jan Andries meldt dat dit artikel handelt over de onderlinge rangschikking bij het gelijk aantal
punten. Aangezien er onduidelijkheid was over de juiste toepassing van dit artikel werd door de
Raad van Bestuur op 28 juni 2016 beslist een bondsbesluit uit te vaardigen zodat toekomstgericht
foutieve interpretaties vermeden kunnen worden . Dit bondsbesluit werd gepubliceerd in BM 11
van 10 augustus 2016. In BM 15 van 21 oktober 2016 werd met voorbeelden de manier van
werken verduidelijkt.
Stemming :
Tegen
Onthouding
Voor

:
:
:

0
0
45

De vergadering gaat akkoord met de onmiddellijke uitvoering van onderstaand aangepast
reglement.
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ART. 111
111-1 .
111-2 .
111-2. Afwijking veld.
111-3 .
111-4 .
111-5 Eindigen een aantal achttallen met een gelijk aantal punten op :
 de eerste plaats,
 een plaats voor promotie of degradatie,
 een plaats die aanleiding geeft tot het betwisten van een in de competitiestructuur
voorziene wedstrijd(en),
115-5-1 dan worden zij gerangschikt volgens het aantal gewonnen wedstrij den;
115-5-2 zijn er twee of meer achttallen waarbij het aantal gewonnen wedstrijden
gelijk is zullen zij gerangschikt worden volgens de onderlinge resultaten: twee
punten voor de winnaar, nul punten voor de verliezer, bij gelijk spel ieder één
punt;
115-5-3 blijven er nog twee of meer achttallen met een gelijk aantal punten dan
worden zij gerangschikt volgens het onderlinge doelsaldo, bekomen door het
aantal doelpunten door een achttal gemaakt te verminderen met het aantal
doelpunten dat tegen hetzelfde achttal is gemaakt (hierbij worden de
onderlinge resultaten van alle na toepassing van art. 111-05-1 gelijk
geklasseerde achttallen in rekening genomen);
115-5-4 is ook dit nog gelijk dan worden zij gerangschikt volgens het onderlinge
doelgemiddelde, berekend tot op 1/10000ste door het aantal doelpunten door
een achttal gemaakt te delen door het aantal doelpunten dat tegen hetzelfde
achttal is gemaakt (hierbij worden de onderlinge resultaten van alle na
toepassing van art. 111-05-1 gelijk geklasseerde achttallen in rekening
genomen).
115-5-5 is dit ook gelijk dan worden zij gerangschikt volgens het doelsaldo, bekomen door
het totaal aantal doelpunten door een achttal gemaakt te verminderen met het
totaal aantal doelpunten dat tegen hetzelfde achttal is gemaakt;
115-5-6 is ook dit nog gelijk dan worden zij gerangschikt volgens het doelgemiddelde,
berekend tot op 1/10000ste door het totaal aantal doelpunten door een achttal
gemaakt te delen door het totaal aantal doelpunten dat tegen hetzelfde achttal is
gemaakt;
115-5-7 is dit ook gelijk, dan wordt een beslissingswedstrijd of een halve competitie op
neutraal terrein gespeeld.
De aldus bekomen rangschikking bepaalt :
 wie kampioen is der klasse;
 wie in aanmerking komt voor promotie naar een hogere klasse of voor degradatie naar een lagere
klasse;
 wie geplaatst is voor het betwisten van een in de competitiestructuur voorziene
wedstrijd(en).

Artikel 50-4 Afwijking jeugd
Jan Andries stelt dat de kopie spelerslicentie voor de min 12 jarigen, afgeleverd door het
bondssecretariaat, in realiteit bijna niet gebruikt werd. Aangezien steeds meer kinderen een Kids ID
hebben, dat eveneens als geldig identiteitsbewijs kan aanzien worden, wil men de aflevering van een
kopie door het bondssecretariaat stoppen. Indien een club dit wenst kan zij zelf een kopie van een
licentie van een min 12 jarige maken om voor te leggen voor de wedstrijd. Echter wel met de
beperking dat de boete spelen zonder licentie wordt toegepast.
Stemming :
Tegen
Onthouding
Voor
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De vergadering stemt unaniem voor. Onderstaand reglement gaat onmiddellijk in voege.
50-4.

Wijziging jeugd
Een speler U12 van wie de spelerslicentie niet kan worden voorgelegd, kan aan de wedstrijd
deelnemen mits het voorleggen van zijn Kids’ID of een fotokopie van de licentie.

Artikel 113 Veld
Jan Andries geeft mee dat de tekst van het artikel werd aangepast dat zodanig elke
beslissingswedstrijd einde zaal (finale als runner-up) geprogrammeerd op een zaterdag en de
zondag onmiddellijk daarop zou al een eerste wedstrijd veld geprogrammeerd zijn dan hebben
die achttallen toelating om hun wedstrijd uit te stellen.
De termijn waarbinnen de uitgestelde wedstrijd terug dient gespeeld te worden werd eveneens
naar 15 kalenderdagen gebracht, dit om de club de mogelijkheid te geven deze wedstrijd ook op
de zondag van dat weekend te spelen.
Stemming :
Tegen
Onthouding
Voor

:
:
:

0
0
45

De aanwezige stemgerechtigde club keuren de wijziging goed. Onderstaand gewijzigd artikel
gaat in met onmiddellijk ingang.
ART. 113
ART. 113 Enkel van toepassing voor veld
Het betwisten van een finale of beslissingswedstrijd geeft aanleiding tot uitstel van de
veldwedstrijd van de desbetreffende achttallen die geprogrammeerd is de dag onmiddellijk
volgend op de finale- of beslissingswedstrijd. De uitgestelde veldwedstrijd dient te worden
gespeeld uiterlijk 15 kalenderdagen na de dag waarop de finale- of beslissingswedstrijd werd
betwist en in overleg met de tegenpartij. De datum van de nog te spelen wedstrijd dient te
worden bekend gemaakt aan het Comité voor Wedstrijdzaken uiterlijk de derde kalenderdag na
het spelen van de finale- of beslissingswedstrijd. Zo, na het verstrijken van deze termijn geen
datum werd bekendgemaakt zal het Comité voor Wedstrijdzaken, met inachtname van art. 90 -2,
de desbetreffende wedstrijd programmeren.

Vanwege K. Boeckenberg K.C. A 3- Art. 113 Veld
Art. 113 Zaal
Stemming :
Tegen
Onthouding
Voor

:
:
:

0
0
45

Het voorstel wordt unaniem door de vergadering goedgekeurd.
vanaf 1 juli 2017.
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ART. 113 (zaal)
Deelname aan het door IKF ingerichte tornooi “Europese kampioenschappen voor Landskampioenen”, geeft
voor de deelnemende vereniging aanleiding tot uitstel van al haar wedstrijden van het desbetreffende
wedstrijdblok. De uitgestelde wedstrijden dienen, in overleg met de respectievelijke tegenpartij(en), bij
voorkeur te worden gespeeld vóór aanvang van het tornooi, of, met uitzondering van de wedstrijden in de
lagere klassen jeugd en de gewestelijke reeks, uiterlijk voor het voorlaatste wedstrijdblok van de
zaalcompetitie. De onderling afgesproken data, aanvangsuren en locaties van deze uitgestelde wedstrijden
dienen te worden bekend gemaakt aan het Comité voor Wedstrijdzaken voor aanvang van de zaalcompetitie.
Zo, op dat ogenblik, geen datum werd bekendgemaakt kan het Comité voor Wedstrijdzaken, met in
achtname van art. 90-2, de desbetreffende wedstrijd(en) programmeren.
Jan Andries dankt de aanwezigen voor de vlotte afhandeling.

Danielle Ruts sluit de vergadering en dankt allen voor het vertrouwen in de Raad van Bestuur.
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