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BIJGESLOTEN KAN U DE VOLGENDE BIJLAGEN TERUGVINDEN
VANWEGE HET COMITE WEDSTRIJDZAKEN
- Klassement zaalcompetitie 2017-2018 (versie 11-3-2018)
- Uitslagen van 21-25 februari en 28 februari–4 maart en 7-11 maart 2018
- Affiche Zaalfinales NDN Topkorfballeague 24-25 maart 2018
VANWEGE HET BONDSBUREAU
- Ledenstatistiek per 28 februari 2018

RAAD VAN BESTUUR

01. Wijziging samenstelling comités
Comité Beachkorfbal
Lid en bondscoach U19: Jacky Mathis
Lid en bondscoach senioren: Erik van den Bulck
Ontslag op eigen verzoek: lid Chris Bolckmans
Comité Ethisch Verantwoord Sporten
Lid: François Van Noten
Regionaal Comité Oost- en West-Vlaanderen
Lid: Geert Thomas
Comité Jeugdkorfbal
Comité Jeugdbeleid
Lid: Christel Gerardts
Comité Information Technology
Lid: Walter De Roeck
Comité Ondersteuning Clubs
Lid: Joris Bruyns
Ontslag op eigen verzoek: lid Wim Vandenplas
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02.Ingevolge artikel 59 van de Huishoudelijk Reglement
Seizoen 2017-2018:
Werkende (stemgerechtigde) clubs: KC Ago Aalst vzw, Kon. A.K.C./Luma vzw, Appels K.C. vzw,
Artemis-Schoten K.C. vzw, ASOC Ramsel K.C. vzw, Kon. A.T.B.S. vzw, KC Beveren-Waas vzw, BlauwWit vzw, Boechout-Vremde K.C. vzw, Kon. Boeckenberg K.C. vzw, Kon. Borgerhout/G.W. vzw,
Bornem K.C. vzw, Boutersem K.C. vzw, Catbavrienden K.C. vzw, Ekerse K.C. vzw, K.C. FloriantMerelbeke vzw, Kon. Ganda K.C. vzw, Hoboken 2000/Mercurius vzw, Hoevenen K.C. vzw, Joki vzw,
K.C. Kapellen vzw, KCBJ vzw, KCOV vzw, Kon. Kwik K.C. vzw, Leuven K.C. vzw, K.C. Limes vzw,
Lubko K.C. vzw, Meeuwen K.V. vzw, Kon. Minerva K.C. vzw, Kon. Neerlandia K.C. vzw, Royal O.
Anderlecht vzw, Putse K.C. vzw, Rijko vzw, Kon. Riviera/Deurne K.C. vzw, R.K.C. Retie 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 Ghosts vzw, The Vikings Hamme vzw, K.C.
Verde vzw, Vobako Lichtaart vzw, Kon. Voorwaarts vzw, Vosko K.C. vzw en Vos Reinaert vzw.

03.Verslag van de vergadering Raad van Bestuur van 23 januari 2018
NOTULIST

David Van den Bosch (Secretaris-generaal)

VOORZITTER

Danielle Ruts

AANWEZIG

André De Nijs, Eric Duchesne, Alex Elewaut, André Mertens, Patrick
Chalmet, Yves Daelmans, Eddy Versele, Christel Gerardts (op
uitnodiging)

VERONTSCHULDIGD

Jan Andries, Danny Fonteyne

1

Vertegenwoordigingen:
➢ IKF Europa Cup 11 tot en met 13 januari 2018 te Platja d’Aro (Catalonië): D. Ruts, E. Duchesne, A.
Mertens

2

Goedkeuring verslag Raad van Bestuur:
Het verslag en het beknopte verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur van 9 januari 2018
worden goedgekeurd na aanpassing aan de ontvangen bemerkingen.

3

Beslissingspunten:
Competitie
Toekomstige te ontwikkelen ideeën
1) Concept ‘lik-op-stuk-beleid’ via groene kaart
Dit idee blijft goed onthaald worden. Op de Challenge in Rotterdam werd hier ook mee
geëxperimenteerd, maar dan met een tijdsstraf. Hier werd echter weinig gebruik van gemaakt.
Het is voor onze federatie vooral van belang dat we kijken naar de praktische haalbaarheid. Wie
houdt alles bij? We moeten rekening houden met de realiteit van ons korfballandschap. D. Van
den Bosch zal statistieken van de gele kaarten oplijsten.
2) Problematiek van de C-ploegen
Er zijn veel problemen met het terugtrekken van C-ploegen. Hierdoor hebben deze spelers
weinig speelgelegenheid. Naar de toekomst toe liggen hiervoor enkele ideeën op tafel die nog
verder uitgewerkt en afgetoetst dienen te worden. Misschien zijn op dit moment onze clubs
gewoon te klein om kwaliteitsvol ABC op te stellen. We moeten alle scenario’s naast elkaar aan
de clubs voorstellen. We moeten ook zien dat er voldoende cijfermateriaal aanwezig is over de
problematiek.

Bestuurlijke Mededelingen 3

27

Topkorfbal
Talentontwikkeling
Y. Daelmans geeft zijn uitgewerkte presentatie. Hierin staat geen afgewerkt product, maar
voorstellen die moeten uitgewerkt worden tot een integraal plan. Dit concept is binnen de
werkgroep ontwikkeld en besproken. De Raad van Bestuur heeft dit idee vervolgens gevalideerd. Nu
moet dit voorstel verder besproken worden via de Directies Jeugd, Comité Topkorfbal,
Clubondersteuning, … Daarna kan het voorgesteld worden op een Algemene Vergadering en kunnen
de componenten verder uitgewerkt worden. Vervolgens kunnen functieprofielen opgesteld worden
en kunnen deze ingevuld worden. Het doel is om een integraal plan te implementeren vanaf
september 2018. Alles moet ook nog budgettair bekeken worden.
Nieuwe trainer U19
Jan Nelen is aangeduid als de nieuwe trainer van de nationale U19 selectie. Hij treedt eveneens toe
tot de beleidscel van Comité Topkorfbal. De Raad van Bestuur wenst hem veel succes.
Evenementen & Logistiek
Verhuur springkasteel
Er zijn aanvragen gekomen om het grote springkasteel te verhuren aan clubs in Nederland. Het
springkasteel werd aangekocht met subsidies ter promotie van de korfbalsport in Vlaanderen. Het is
nooit de bedoeling geweest om hier externe verhuringen mee te doen. Daarenboven kunnen er
verzekeringsproblemen zijn en vormt het een probleem om met een aanhangwagen met Belgische
nummerplaat aan een wagen met Nederlandse nummerplaat rond te rijden. Als laatste hebben wij
ook als federatie geen vat op buitenlandse clubs ingeval van problemen. De Raad van Bestuur beslist
om niet aan buitenlandse clubs te verhuren.
Nacht van de Laureaten
De werkgroep rond dit evenement is al enkele keren bijeengekomen. Er zijn veel nieuwe frisse
ideeën om het concept nieuw leven in te blazen. Het doel is dat het echt een gala avond wordt. Zo
zal mogelijk de naam wijzigen en zullen de prijzen uitgereikt worden door relevante personen. De
Raad van Bestuur schaart zich achter deze ideeën. Mogelijk zal Twizzit gebruikt worden om online
ticketverkoop te organiseren.
Internationaal
Format IKF Europa Cup First Round
IKF heeft in zijn laatste Competition Newsletter de vraag gesteld aan alle leden welke formule in de
toekomst zou moeten toegepast worden voor de Europa Cup. Men wil namelijk de eerste ronde van
dit tornooi naar een hoger niveau tillen. Voor deze eerste ronde wil men indien er minder dan 8
teams deelnemen het tornooi organiseren over zaterdag en zondag. Indien op zijn minst 8 teams
deelnemen wil men dit ofwel:
- Starten op vrijdag en eindigen op zondagmiddag (idem IKF Europa Shield)
- Starten op donderdag en eindigen op zaterdagavond
De KBKB heeft weinig ervaring met deze formules gezien wij steeds rechtstreeks geplaatst zijn voor
de Europa Cup, maar zal als mening doorgeven dat het 2de scenario onze voorkeur heeft.
Intern Beheer
Bewaring Medische Keuringen
In functie van de GDPRwetgeving vraagt D. Van den Bosch of de federatie een termijn wil bepalen
voor het bijhouden van de Medische Keuringen. De Raad van Bestuur beslist dat deze zullen bewaard
worden voor de volledige geldigheid van deze keuring. Dit wil zeggen 3 jaar.
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Mededelingspunten:
Algemeen
Verenigingswerk
D. Van den Bosch heeft een opleiding gevolgd vanuit Sport Vlaanderen omtrent dit nieuwe statuut.
Hiermee zouden medewerkers van sportclubs of sportfederaties maximaal onbelast 6.000 euro per
jaar (of max. 500 euro per maand) mogen bijverdienen. Het statuut kan enkel gebruikt worden door
mensen die reeds minstens 4/5de werken of volledig op pensioen zijn. Belangrijk hierbij is dat er een
sperperiode is van 1 jaar voor mensen die reeds in dienst zijn bij de federatie. Dit heeft een impact
op alle mensen die door de KBKB vergoed worden via artikel 17 (25 dagen regel). Hiervoor zou wel
een amendement zijn ingediend op het wetsvoorstel. Belangrijk is ook voor de personen die zo
zouden werken, dat zij dit zelf moeten opvolgen van niet te veel te verdienen. Anders worden zij
automatisch aanzien als zelfstandigen in bijberoep. Ondertussen hebben enkele Brusselse politici
een belangenconflict ingeroepen. Hierdoor is 120 dagen vertraging in de verwerking van het
wetsvoorstel. Het zal dus in het beste geval ten vroegste in werking treden tegen de zomer.
Antidopingtests
Tijdens de afgelopen IKF ExCo in Barcelona kwam naar boven dat er weinig dopingtests worden
georganiseerd binnen onze sport. Daarom is er ook de vraag of wij aan het NADO kunnen vragen of
zij enkele testen kunnen doen binnen onze sport zonder kosten voor de federatie. Vroeger werd dit
blijkbaar frequenter gedaan. D. Van den Bosch zal hierachter informeren.
Intern Beheer
Week tegen pesten
In de week van 2 tot en met 9 februari gaat de Vlaamse Week tegen Pesten door. We gaan hier als
federatie ook over communiceren via onze sociale media en website. Zo zal onder andere het
filmpje waarin de spelers van AKC de 4 stippen plaatsen, gedeeld worden. Alle relevante
communicatie vanuit ICES worden doorgegeven aan Y. Daelmans.

5

Comités:
➢ Notulen Clubondersteuning 13 december 2017
➢ Notulen Beachkorfbal – overleg World Cup 20 december 2017
➢ Notulen Regionaal Comité Oost- en West-Vlaanderen 28 december 2017
➢ Notulen Recreatie 8 januari 2018

6

Data vergaderingen:
2018: 23 januari – 6 februari – 20 februari – 6 maart – 20 maart – 10 april – 24 april – 8 mei – 22 mei – 5
juni – 19 juni – 26 juni – 7 augustus – 21 augustus – 4 september – 18 september – 2 oktober – 16
oktober – 6 november – 20 november – 4 december – 18 december 2018

04.Verslag van de vergadering Raad van Bestuur van 20 februari 2018
NOTULIST

David Van den Bosch (Secretaris-generaal)

VOORZITTER

Danielle Ruts

AANWEZIG

Jan Andries, Eric Duchesne, André Mertens, Danny Fonteyne, Patrick
Chalmet, Yves Daelmans, Christel Gerardts (op uitnodiging)

VERONTSCHULDIGD

Eddy Versele, Alex Elewaut, André De Nijs

1

Opening en mededelingen:
De vorige geplande Raad van Bestuur heeft niet plaatsgevonden omwille van onvoldoende
agendapunten. Hierdoor staat er deze keer wel wat meer op de agenda.

Bestuurlijke Mededelingen 3

29

2

Vertegenwoordigingen:
➢
Beker Karel Bastiaensen 10 februari 2018 te Tielenheide: C. Gerardts
➢
Beker Karel Bastiaensen 11 februari 2018 te Tielenheide: D. Ruts, A. Mertens, A. De Nijs, C.
Gerardts

3

Goedkeuring verslag Raad van Bestuur:
Het verslag en het beknopte verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur van 23 januari 2018
worden goedgekeurd na aanpassing aan de ontvangen bemerkingen.

4

Beslissingspunten:
Competitie
Mail KCBJ in verband met hogere inkomprijzen
Er is een mail binnengekomen op het secretariaat van KCBJ betreffende het verkeerd toepassen van
de afspraken rond de inkomprijzen bij Riviera/Deurne. Het is de stelling van de Raad van Bestuur
dat het Comité Wedstrijdzaken hier op dient te reageren en de nodige acties moet nemen.
Mail F. Springael in verband kwijtschelding boetes Vos Reinaert
Het secretariaat heeft een mail ontvangen van onze ombudsman betreffende de boetes van Vos
Reinaert. Deze club heeft een volledige doorstart moeten maken na het collectief vertrek van het
vorige bestuur. Deze uitdaging werd opgenomen door geëngageerde ouders van spelers. Dit zijn
echter niet-korfballers die niet alle gewoontes en regels kennen en hebben overgedragen gekregen.
Blijkbaar heeft de club nu enkele boetes opgelopen door het verkeerdelijk/laattijdig opgeven van de
wedstrijduitslagen. Dit zal bekeken worden binnen FinCom. Indien er boetes worden
kwijtgescholden, zal dit enkel zijn tot op het moment dat de club extra informatie werd verzonden
rond de te volgen procedures.
Intern Beheer
Samenstelling comités
Binnen het comité Beachkorfbal worden twee nieuwe leden naar voor geschoven: Jacky Mathis (lid
en bondscoach U19) en Erik van den Bulck (lid en bondscoach senioren). De Raad van Bestuur keurt
deze voordrachten goed.
Binnen het Comité Ethisch Verantwoord Sporten wordt François Van Noten voorgedragen als nieuw
lid. De Raad van Bestuur keurt deze toetreding goed.
Binnen het Regionaal Comité Oost- en West-Vlaanderen wordt Geert Thomas voorgedragen als nieuw
lid. De Raad van Bestuur keurt deze toetreding goed.
Binnen het Comité Jeugdkorfbal en het Comité Jeugdbeleid wordt Christel Gerardts voorgedragen
als lid. De Raad van Bestuur keurt deze toetreding goed.
Het Comité Beachkorfbal heeft het ontslag ontvangen op eigen verzoek van Chris Bolckmans. De
Raad van Bestuur keurt dit ontslag goed.
E. Duchesne heeft promotie gemaakt in zijn professionele carrière. Dit heeft er toe geleid dat hij
heeft moeten beslissen om tijdens de Algemene Vergadering van mei 2018, geen kandidaat te zijn
om zijn mandaat te verlengen. De Raad van Bestuur is bedroefd dit te horen, maar heeft respect
voor de keuze van E. Duchesne. Er werd reeds gewerkt aan een overdracht. Voor het Comité
Information Technology wordt Walter De Roeck voorgedragen. Hij zal niet als bestuurder aantreden,
maar wel alle beleidsaspecten van dit onderwerp opvolgen. De Raad van Bestuur verklaart zich
akkoord met deze toetreding. Er moet nog een vervanger gezocht worden in functie van sponsoring.
Richtlijnen zaal
Gezien de afwezigheid van A. De Nijs wordt dit punt verdaagd naar de volgende vergadering. Eén
punt dat vlot kan verwerkt kan worden door het Comité Reglementen, is het punt rond de twee
clubafgevaardigden. Dit is reeds door het comité opgenomen. De andere zaken worden moeilijk
gezien het vele werk met de nieuwe jeugdcompetitie.
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GDPR
D. Van den Bosch krijgt het mandaat om de noodzakelijkheden rond dit onderwerp verder uit te
werken zonden constante terugkoppeling naar de Raad van Bestuur. Hij koppelt terug met D. Ruts en
enkel strategische beslissingen worden terug op de Raad van Bestuur gebracht. D. Van den Bosch zal
een informatiesessie organiseren op 24 maart in Herentals voor geïnteresseerde clubs.
Promotie & Recreatie
Werkgroep World Cup Beach Korfball
De voorgedragen werkgroep bestaande uit: Kevin Lauwers (voorzitter), Glenn Lanckbeen
(secretaris), André Mertens, Frank D’Hooghe, Larissa Peeters, Saar Van Maroey en Jeroen Cooremans
wordt bekrachtigd door de Raad van Bestuur.
Evenementen & Logistiek
Magazijn
Gezien de problematiek van het wegvallen van onze stockageruimte op 31 maart 2018 wordt
gezocht naar alternatieven. Binnen het District Deurne kan er geen oplossing gevonden worden. Bij
de Brug en bij Voorwaarts zijn eventueel mogelijkheden, maar hier kunnen we geen afgeschermde
ruimte hebben. A. Mertens heeft een magazijn gezien in de nabijheid (Silsburg) voor een
aanvaardbare prijs. Het pand is echter nog niet bezocht en er werd ook nog geen vastgoedexpert
gecontacteerd. Het is mogelijk een interessante investering omdat die ook een zeker rendement kan
hebben. A. Mertens zal een afspraak maken om het gebouw te bezoeken.
Uitreiking Bekers
Er zijn op het moment van de zaalfinales nog geen Korfballer en Korfbalster van het jaar. De Raad
van Bestuur stemt daarom in om de bekers en medailles te laten uitreiken door bestuurders.
Clubondersteuning
Functie Clubadviseur
Binnen het Comité Ondersteuning Clubs is een functieomschrijving voor Clubadviseur opgesteld. De
Raad van Bestuur verklaart zich akkoord met dit document.
5

Mededelingspunten:
Financiën
Subsidies Nationale Loterij
De Nationale Loterij heeft de sportfederaties laten weten dat zij haar voorwaarden voor het
uitreiken van subsidies verandert. Tot op heden werden enkel projecten rond jeugd gesubsidieerd.
Dit is echter een doelpubliek waar de Nationale Loterij geen producten aan mag verkopen. Daarom
wensen zij ook in te zetten op andere thema’s. Dit wil zeggen dat vanaf 2018 sportfederaties de
klemtoom zullen moeten leggen op Opleiding, Fair Play en Waarden en Normen. Het secretariaat zal
haar aanvraag aanpassen aan deze nieuwe noden en een dossier indienen.
Subsidies Sport Vlaanderen
De federatie kreeg heuglijk nieuws. De topsportsubsidies van 65.000 euro werden goedgekeurd voor
2018. Het Korfbal@School project via de ingediende Beleidsfocus laagdrempelig sportaanbod kreeg
eveneens een toekenning 22.500 euro subsidies.
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Intern Beheer
Extra mogelijkheden Twizzit
Y. Daelmans stelt enkele nieuwe mogelijkheden van Twizzit voor. Via de module ‘Inschrijvingen’ is
het mogelijk om allerlei formulieren aan te maken. Als test werden 2 projecten hiervoor
aangemaakt. De ticketverkoop van de Nacht van de Laureaten en de losse ticketverkoop voor de
zaalfinales zullen via deze module lopen. Mensen zullen online een ticket kunnen aankopen, betalen
en verkrijgen. Er zijn duidelijk nog een aantal andere features die nu ongebruikt blijven binnen
Twizzit. Doel is om deze geleidelijk aan verder te implementeren in onze werking.
6

Comités:
• Notulen Comité Ethisch Verantwoord Sporten 13 november 2017
• Notulen Comité Wedstrijdzaken 11 januari 2018
• Notulen Comité Topkorfbal 15 januari 2018
• Notulen Scheidsrechterscomité 17 januari 2018
• Notulen Comité Ethisch Verantwoord Sporten 23 januari 2018
• Notulen Comité Evenementen en Organisaties 25 januari 2018
• Notulen Werkgroep World Cup Beachkorfbal 24 januari 2018
• Notulen Ondersteuning clubs – Regiovergadering Regionaal Comité Oost- en West-Vlaanderen 25
januari 2018 (+ bijlage)
• Notulen Denkcel korfbal 2 februari 2018
• Notulen Recreatie 5 februari 2018
• Notulen Comité Ondersteuning Clubs 12 februari 2018 (+bijlage)

7

Data vergaderingen:
2018: 20 februari – 6 maart – 20 maart – 10 april – 24 april – 8 mei – 22 mei – 5 juni – 19 juni – 26 juni –
7 augustus – 21 augustus – 4 september – 18 september – 2 oktober – 16 oktober – 6 november –
20 november – 4 december – 18 december

DISCIPLINAIR COMITE
Het Disciplinair Comité, bestaande uit de heer Nauwelaerts Bart (lid), de heer Van de Brul Jeroen (lid), en de
heer Verleene Andre (lid) behandelde op 21 februari 2018 volgend dossier en deed hierin een voorstel tot
minnelijke schikking. Het voorstel werd aanvaard.
Wedstrijd: 2017-2018 Z11 0212 U191BGP Hoboken/Mercurius A – ASKC van 19 februari 2018
Betrokkene: Dardenne Renske (53662)
Scheidsrechter: Desmet Patrick
Uit het verslag van de scheidsrechter en het wedstrijdformulier blijkt dat betrokkene de rode kaart werd
getoond (na tweemaal geel) wegens herhaaldelijk en verbaal protest tegenover de scheidsrechter. Volgens
artikel 48 van het huishoudelijk reglement wordt betrokkene Dardenne Renske geschorst voor een (1)
wedstrijdblok effectief en een (1) wedstrijdblok voorwaardelijk als coach of assistent coach.
Tevens wordt aan de vereniging ASKC, volgens artikel 48 van het Huishoudelijk Reglement, een bedrag van
13K ten laste gelegd. Ten gevolge van deze beslissing wordt betrokkene Dardenne Renske geschorst als
coach of assistent coach voor wedstrijdblok Z14 normaal voorzien op 9/10/11 maart 2018 en voorwaardelijk
geschorst voor een (1) wedstrijdblok als coach of assistent coach tot 21 februari 2019.
Wedstrijd: 2017-2018 Z08 0013 Promo league A Sikopi A – Leuven A van 20 januari 2018
Betrokkene: De Strooper Nico (48840)
Scheidsrechters: Mertens Dave - Vertessen Johan
Naar aanleiding van het verslag van de scheidsrechter werd door het Disciplinair Comité aan de betrokkene
De Strooper Nico op 6 februari 2018 een schorsing voorgesteld van drie (3) wedstrijdblokken effectief als
coach of assistent coach en twee wedstrijdblokken voorwaardelijk als coach of assistent coach. Het voorstel
werd niet aanvaard.
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Het Disciplinair Comité, bijeengekomen in zitting op 8 maart 2018, onder voorzitterschap van de heer Andre
Verleene en verder bestaande uit de heer Bart Nauwelaers, de heer Jeroen de Brul en de heer Luc Danssaert
(tevens secretaris) behandelde op 8 maart 2018 het dossier.
Betrokkene De Strooper Nico was niet aanwezig, doch verontschuldigd.
Uit het verslag van de scheidsrechter, het wedstrijdformulier en de mondelinge verklaringen van de
scheidsrechters blijkt dat betrokkene de rode kaart werd getoond wegens betreden van het speelveld
zonder toelating en een speler van de tegenpartij een duw te hebben gegeven.
Volgens artikel 48 van het huishoudelijk reglement wordt betrokkene De Strooper Nico geschorst als coach
of assistent coach voor drie (3) wedstrijdblokken effectief en twee (2) wedstrijdblokken voorwaardelijk.
Tevens wordt aan de vereniging Leuven KC, volgens artikel 48 van het Huishoudelijk Reglement, een bedrag
van 13K ten laste gelegd.
Ten gevolge van deze beslissing wordt betrokkene effectief geschorst als coach of assistent coach voor de
wedstrijdblokken V09-V10-V11 normaal voorzien op 14/15 april 2018 , 21/22 april 2018 en 28/29 april 2018
en voorwaardelijk geschorst als coach of assistent coach voor twee (2) wedstrijdblok tot 8 maart 2019.
Wedstrijd: 2017-2018 Z07 0002 Topleague A AKC/Luma A – Boeckenberg A
Betrokkene: Tossens Luc (38418)
Scheidsrechter: Van Grimberge Tina
Naar aanleiding van het verslag van de scheidsrechter werd door het Disciplinair Comité aan de betrokkene
een minnelijke schikking voorgesteld. Het voorstel werd niet aanvaard.
Het Disciplinair Comité, bijeengekomen in zitting op 8 maart 2018 onder voorzitterschap van de heer Andre
Verleene en verder bestaande uit de heer Bart Nauwelaers, de heer Jeroen de Brul en de heer Luc Danssaert
(secretaris) behandelde op 8 maart 2018 het dossier.
Nam inzage van het wedstrijdformulier en het verslag van de scheidsrechter en na betrokkene Tossens Luc
en clubafgevaardigde De Schryver Frank gehoord te hebben.
Stelt men vast dat uit het verslag van de scheidsrechter en het wedstrijdformulier blijkt dat betrokkene
Tossens Luc 2x geel kreeg wegens herhaaldelijke commentaar op de wedstrijdleiding.
Artikel 48 van het Huishoudelijk Reglement in acht genomen wordt betrokkene Tossens Luc effectief
geschorst als coach of assistent coach, voor een (1) wedstrijdblok en voorwaardelijk geschorst als coach of
assistent coach voor een (1) wedstrijdblok.
Ten gevolge van deze beslissing wordt betrokkene Tossens Luc geschorst als coach of assistent coach voor
het wedstrijdblok V09 van de volgende speeldag van het seizoen 2017-2018, normaal voorzien op 14/15 april
2018 en voorwaardelijk geschorst als coach of assistent coach voor één wedstrijdblok en dit tot en met 8
maart 2019.
Tevens wordt aan de vereniging Boeckenberg, volgens artikel 48 van het Huishoudelijk Reglement, een
bedrag van 13K ten laste gelegd.
Wedstrijd: 2017-2018 Z10 0071 Promoleague B Putse B – Minerva B van 4 februari 2018
Betrokkene: Vlaminckx Tom (59178)
Scheidsrechters: De Wit Ludovic
Naar aanleiding van het verslag van de scheidsrechter werd door het Disciplinair Comité aan de betrokkene
op 8 februari 2018 een schorsing voorgesteld van twee wedstrijdblokken effectief als speler en
voorwaardelijke schorsing van twee wedstrijdblokken als speler.
Het voorstel werd door de betrokkene niet aanvaard.
Het Disciplinair Comité, bijeengekomen in zitting op 8 maart 2018, onder voorzitterschap van de heer Andre
Verleene en verder bestaande uit de heer Bart Nauwelaers, de heer Jeroen de Brul en de heer Luc Danssaert
(secretaris) behandelde op 8 maart 2018 het dossier.
Uit het verslag van de scheidsrechter en het wedstrijdformulier blijkt dat betrokkene de rode kaart (na 2x
geel) werd getoond wegens herhaaldelijke protesteren bij de wedstrijdleiding en wangedrag tegenover de
scheidsrechter.
Volgens artikel 48 van het huishoudelijk reglement wordt betrokkene Vlaminckx Tom geschorst als speler
voor twee (2) wedstrijdblokken effectief en een (1) wedstrijdblok voorwaardelijk als speler.
Tevens wordt aan de vereniging Minerva, volgens artikel 48 van het huishoudelijk reglement, een bedrag
van 13K ten laste gelegd.

Bestuurlijke Mededelingen 3

33

Ten gevolge van deze beslissing wordt betrokkene Vlaminckx Tom effectief geschorst als speler voor de
wedstrijdblok V09 en V10 normaal voorzien op 14/15 april 2018 en 21/22 april 2018 en voorwaardelijk
geschorst als speler voor een (1) wedstrijdblok tot 8 maart 2019.
Luc Danssaert
Secretaris Disciplinair Comité

Gele Kaarten
Wegens het getoond krijgen van twee of meer gele kaarten binnen een periode van 12 maanden, worden
volgende betrokkenen geschorst:
Als speler voor alle wedstrijden van blok V09 van het seizoen 2017-2018 wanneer deze wedstrijden ook
gespeeld worden (normaal 14 en 15 april 2018).
❖ Courtens Lars (Floriant Merelbeke)
Als coach voor alle wedstrijden van blok Z14 van het seizoen 2017-2018 wanneer deze wedstrijden ook
gespeeld worden (normaal 10 en 11 maart 2018).
❖ Van Meirvenne Jerry (Hoboken/Mercurius)
❖ De Waele Frank (Appels)

COMITE TOPKORFBAL

Nationale selectie voor het EKC U19 (Leeuwarden - 29 maart tot 1 april 2018)
Heren :
Stijn Claus
Siebe De Ley
Axel De Pauw
Wouter Engels
Arne Van Damme
Jarno De Loose
Thias Van Loock
Axel Van Genechten

Boeckenberg
AKC/Luma
Kwik
Scaldis
Floriant
Voorwaarts
Boeckenberg
Putse

Dames :
Floor De Cuyper
Sarah Goethals
Anke Meganck
Sien Piessens
Floor Seys
Famke Wuyts
Britt Saey
Alexia Palinkcx

KCBJ
Scaldis
Floriant
Temse
Floriant
Kwik
Scaldis
AKC/Luma

Coach : Tom Bastianen en Jacky Mathis
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