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KONINKLIJKE BELGISCHE KORFBALBOND

VLAAMSE LIGA V.Z.W.

KONINKLIJKE BELGISCHE KORFBALBOND
VLAAMSE LIGA V.Z.W.
VERSLAG VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING
van zaterdag 23 maart 2013
in het Businesscenter Den Orchidee in Lokeren
Aanwezig:
Bestuurders K.B.K.B.: Marc Van Leuven, Eddy Versele, Jan Andries, Danielle Ruts, Pierre Coppens,
Frank Buvens, Peter D’hollander, Karel Bastiaensen, Alex Elewaut en Eric Duchesne
Namens het secretariaat van de K.B.K.B.: Julia Laurent en Linda De Ridder.
De stemgerechtigde clubs:
K.C. Ago Aalst vzw, Kon. Antwerpse Korfbal Club vzw, Appels K.C. vzw, Artemis-Schoten K.C. vzw,
ASOC Ramsel K.C. vzw, Kon. A.T.B.S. vzw, K.C. Berkenrode vzw, KCBJ vzw, Kon. Boeckenberg K.C.
vzw, Kon. Borgerhout/Groen Wit K.C. vzw, Boutersem K.C. vzw, Catbavrienden K.C. vzw, Kon. Deurne
K.C. vzw, Ekerse K.C. vzw, K.C. Floriant-Merelbeke vzw, Kon. Ganda K.C. vzw, Geelse K.C. vzw
(volmacht aan Vobako Lichtaart vzw), Hoevenen K.C vzw, Hove K.C. vzw (volmacht aan Kon. K.C.
Voorwaarts vzw), Joki vzw, KCOV vzw, Kon. Kwik vzw, Leuven K.C. vzw, K.C. Loenhout vzw, Meeuwen
K.V. vzw, Royal Mercurius K.C. vzw, Kon. Minerva K.C. vzw, Kon. Neerlandia K.C., Royal Olympia
Anderlecht vzw, Putse K.C. vzw, Rijko vzw, Kon. Riviera K.C. vzw, R.K.C. Retie K.C. vzw, Royal Scaldis
S.C. vzw, Sint Gillis Waas vzw, Spartacus K.K. vzw, Sparta Ranst K.C. vzw, K.C. Technico Turnhout
vzw, K.C. Temse Hoger Op vzw, The Blue Ghosts Anzegem vzw, K.C. Verde vzw, Vobako Lichtaart
vzw, Kon. K.C. Voorwaarts vzw, Vos Reinaert vzw (volmacht aan Kon. Ganda K.C. vzw).
Namens het Comité voor Reglementen :
 Werner De Vooght
 Eric Van Grimberge
Voorzitter ter ere: Herman Gielen en Jean Claude Ghillebert
Namens de Ereleden: Jenny Everaert, Wim Bosmans en François Springael.
Namens het Comité Opleidingen Scheidsrechters: Gilbert Bollaert en Bart Nagels.
Namens het Centraal Scheidsrechters Comité: Anny Blyweert en Jozef Van Staey
Namens het Comité Opleidingen Kaders: Rita Tuyttens
Niet aanwezig: de stemgerechtigde clubs: Boechout-Vremde K.C. vzw, Bornem K.C. vzw,
Hoboken2000 vzw, K.C. Kapellen vzw, Sikopi vzw en Vosko K.C. vzw.
Verontschuldigd:
 Jan Van den Berghe, secretaris generaal, en bestuurder Marc Breugelmans.
 De stemgerechtigde club Bornem
 Erelid Ludo Wils
 Leden van Verdienste Johnny Vervoort en Roger Wilms
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UITREIKING INSIGNES 25 JAAR LID K.B.K.B.
De afgevaardigden van de aanwezige clubs ontvangen, bij de inschrijving, de insignes voor de leden
met 25 jaar lidmaatschap bij de federatie.
De clubs, die niet konden aanwezig zijn, zullen de insignes via de post toegestuurd krijgen.
Er wordt, vanwege de Raad van Bestuur, verzocht om deze insignes te overhandigen tijdens een
passende gelegenheid in de vereniging.
Gevierden 25 jaar lid KBKB zijn:
Club

Naam

AKC

Annaert Nikki
Cordon Ilja
Denie Bjorn
Lenaerts Kim
Tossens Inge
Van Autreve Cindy

Ago Aalst

Van De Sijpe Paul

Appels

Van Den Steen Dany
Vermeir Robin

Artemis-Schoten

Bastini Tino
Cleys Bertha

ATBS

Van Goethem Jurgen
Wouters Heidi

Boechout-Vremde

Comyn Myriam

Boeckenberg

Claes Ines
Van Den Eede An

Borgerhout/G.W.

Vorsselmans Ann

Boutersem

Klok Paul

Catba

Sleegers Karine
Van Peel Sabrina

Deurne

Surinx Sven
Van Den Boogaert Marie-José

Ekerse

Huyers Iris
Michielsen Patricia

Floriant

Buyens Wim
Versele Dominique

Ganda

Buyens Katrien

Hoboken 2000

Gamblin Jessy
Van Kesbeeck Christel

Hoevenen

De Poorter Marie-Louise
Lambrechts Werner

Joki

Budts Peter
Laenens Sofie
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KCOV

Leysen Griet

Kwik

Bartok Katya
De Laet Patrick
Verleene Ann

Leuven

Francois Bianca

Loenhout

Bussens Albert

Meeuwen

Bastiaenen Tom
Beeckmans Bart

Mercurius

Boonen Joyce
Janssens Mariette
Ruymen Irene
Thielman Bart

Minerva

Bouly Bia
Bouly Kim
Klerks Danny
Van Hal Gilbert

Putse

Nauwelaers Bart
Vervloesem Kristof

Rijko

Van Herck Ann

Riviera

Everaert Debby
Goossens Sandra
Van Oosterwyck Suzanne

Scaldis

Mortier Joeri
Ter Heerdt Peter
Van De Weyer Kathy
Van De Weyer Tom
Van Stappen Gonda

Sikopi

De Ceulaer Wim
Devocht Wim
Verbruggen Ludo

Sparta Ranst

Vermeulen Carla

Spartacus

Fabri Geert

Technico

Janssen Johan
Somers Maria
Verbeek Tom

Verde

Goossens Liesbet
Scheers Jurgen
Vets Jeroen

Vobako

Geudens Erica
Helsen Cindy
RoefsTom
Verwimp Els

Voorwaarts

De Decker Wim

Vos Reinaert

Hessels Christophe
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OPENINGSWOORD VAN DE BONDSVOORZITTER
Marc Van Leuven, spreekt de vergadering toe

“Geachte Voorzitter ter Ere,
Geachte Ereleden, Leden van Verdienste en Individuele Leden,
Dames en Heren afgevaardigden van de comités,
Dames en Heren clubafgevaardigden,
Beste Korfbalvrienden,
Van harte welkom in “den Orchidee” in Lokeren, op de Jaarlijkse Algemene ledenvergadering van onze
Koninklijke Belgische Korfbalbond Vlaamse Liga vzw.
Het is een traditie geworden, dat we met onze Jaarlijkse Algemene Vergadering de regio’s intrekken.
Vandaag is Oost-Vlaanderen aan de beurt. De regio met aardig wat hard werkende korfbalfamilies en
dito verenigingen en de regio die, samen met de Kempen, het startschot zal geven in het WK 2015.
Beste korfbalvrienden,
De wereld draait steeds maar verder. Daarom blijven we even stilstaan bij het drukke programma van deze
Jaarlijkse Algemene Vergadering.
Eén van de hefbomen, die we gebruikten om de organisatie WK 2015 naar België te krijgen, was en is de
promotie van het Belgische korfbal. We wensen een degelijke groei in het ledenaantal te verwezenlijken. De
leuze 10.000 korfballers is hier dan ook ontstaan, maar is uiteraard veel sneller uitgesproken dan
gerealiseerd. Onze Directeur Promotie, Karel Bastiaensen, gaat u, vóór de jaarvergadering, toelichten hoe
we denken om ons stijgend ledenaantal verder op te krikken. We hopen samen met u dit prestigieus getal te
halen in het zog van deze Wereldkampioenschappen.
Verder staat de financiële informatie en dito verslagen op het dagprogramma. In de gegevens, die u al
ontvangen hebt, hebben jullie al zeker de positieve afsluiting van 2012 gevonden. Met deze mooie
eindbalans kunnen de aangelegde reserves verder aangedikt worden, zodat we gewapend zijn tegen
mogelijke magere jaren.
Even traditioneel als het financiële luik zijn de voorstellen tot reglementswijzigingen. Het Comité
Reglementen heeft een enorm zwaar jaar achter de rug. Het korfballandschap werd door meerdere feiten
mooi dooreen geschud. Zo zijn er de minnelijke schikkingen die disciplinair moet toelaten om sneller op de
bal te spelen. Tevens heeft de Directie Competitie en het Comité Reglementen zich gebogen over alle
gekende forfaits en boetes, met als einddoel te zorgen dat het sportieve onderdeel van onze sport gedragen
wordt door de reglementen, zonder dat het administratieve, het sportieve zou verdringen. De noodzaak van
deze oefening is zeker te zoeken na het fatale rookbomincident. Met deze aanpassingen kunnen we deze
bladzijde dan ook voor eens en altijd afsluiten.
Verder hebben zij zich gebogen over de vernieuwde competities, die nog in de experimentele fase
bevonden.
Samen met de Directie Jeugd en, als we de binnenkomende tam-tams mogen geloven ook met de
meerderheid van jullie clubs zijn we nog steeds vragende partij om de leeftijden van onze jeugdcategorieën
naar verstaanbare schoolnormen en eerlijke competitienormen aan te passen.
De Directie Jeugd heeft er een ronde van Vlaanderen op zitten om info van de clubs en anderzijds aan de
clubs uit te wisselen, aangaande dit item. De meerderheid van de aanwezige clubs sprak zich positief uit.
Daarom een derde, maar waarschijnlijk een laatste, poging om de vraag naar deze leeftijdaanpassing waar
te maken. Wij zijn nog altijd overtuigd dat dit ten goede komt van jullie clubs en onze federatie.
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Als laatste hoofdstuk punt op de agenda staat de verkiezing van de bestuurders op het programma.
Vier andere leden van de Raad van Bestuur , Jan Andries, Pierre Coppens, Karel Bastiaensen en mezelf,
hebben zich herverkiesbaar gesteld, zodat met jullie goedvinden de werking van deze raad verder
gegarandeerd zal blijven.
Eén van de bestuurders, Marc Breugelmans, heeft ons gemeld dat hij ontslag wenst te nemen wegens een
te druk gezins- en beroepsleven. Marc Breugelmans was, zoals u weet, Directeur en verantwoordelijk voor
ons recreatief korfbal. Onder zijn leiding floreerde deze Directie tot een belangrijke groep in onze federatie
en in jullie clubs. Dankzij het breedte korfbal vonden vele ouders van spelende kinderen de weg naar de
verenigingen.
Verder was Marc Breugelmans actief in het Comité Reglementen en het Comité voor Wedstrijdzaken en ging
zijn belangstelling ook uit naar het scheidsrechterskorps. Ook bij IKF was Marc Breugelmans heel actief en
meermaals gevraagd als jurylid van de grote evenementen.
We danken Marc Breugelmans dan ook van harte ook voor al deze diensten, en we hopen hem, vrij snel in
verschillende comités terug te zien opduiken.
Beste korfbalvrienden,
Toch nog een klein voorzetje naar onze werk- en studievergadering die deze namiddag doorgaat.
Zoals u weet, willen we het tekort aan scheidsrechters nogmaals in de actualiteit brengen. Wekelijks
lezen we in de respectievelijke clubbladen, wordt er op de velden gesproken, geklaagd over deze veel
te kleine groep van leidinggevende mensen. Dit is uiteraard niet nieuw, en het is ook niet enkel een
korfbalprobleem. Ik herinner me 10 jaar terug dat we hierover ook al eens gedebatteerd hebben, met
veranderingen als gevolg, maar zonder veel resultaten.
De middenjury, de verhoging van de onkostennota, de verbeterde en modulaire opleidingen, de
beoordelingen en begeleiding, al deze aanpassingen hebben het probleem van het tekort niet
weggewerkt. In tegendeel het probleem groeit gestadig aan. Dit weekend programmeren we +/- 200
wedstrijden, waarvoor we +/- 90 scheidsrechters hebben, waarvan er een 30-tal hebben
afgeschreven. We moeten bijna hopen op verse sneeuw, zodat de meeste wedstrijden niet kunnen
doorgaan, wat uiteraard de bedoeling niet kan zijn. U hoeft dan ook niet verwonderd te zijn, dat u dit
weekend geen neutrale scheidsrechter zult zien waar u hem verwacht.
Bedroevend is wel dat slechts 50% van onze clubs deze middag tijd heeft om dit probleem
bespreekbaar te maken. Of mogen we hieruit concluderen dat de afwezige clubs akkoord zijn met het
voorgelegde voorstel. Het inschrijven van ploegen in de competities per club afhankelijk te maken aan
de geleverde scheidsrechters?
Beste vrienden,
Hoe deze Raad van Bestuur er later zal uitzien, wie over welke bevoegdheden zal waken, laten we u
zo vlug mogelijk weten.
Zoals ik al op de laureatenavond meedeelde zal deze Jaarlijkse Algemene Vergadering, mijn laatste
vergadering zijn als bondsvoorzitter van de KBKB Vlaamse Liga vzw. En ik kan u zeggen dat ik hier
dan ook met een dubbel gevoel sta. We sluiten een drukke maar leuke tijd af, waar we enorm veel
mensen leerden kennen en appreciëren. Vandaar heb ik zeker een dankbaar gevoel ten opzicht van al
de vrijwilligers in de Raad van Bestuur, in de Directies, de Comités en in jullie korfbalclubs. Een
korfbalvrijwilliger is iemand die een goed gevoel krijgt als hij medemensen toelaat om hun sport te
beoefenen in optimale omstandigheden, en in een fantastische clubatmosfeer, typisch in ons
korfbalwereldje.
Maar als federatie mogen we ook zeer tevreden zijn over de mensen die in ons vast dienstverband
werken. Ook hier is de inzet, het enthousiasme en de samenwerking met al deze vrijwilligers, optimaal
te noemen. Waarvoor ook mijn uiterste dank.
Het andere gevoel is er een van spijt dat ik persoonlijk vind dat de tijd, om me terug te trekken als
voorzitter aangebroken is.
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Ook in het verleden besliste ik voor mezelf wanneer het goed was geweest. Na 10 jaar jeugdkorfbal,
20 jaar topkorfbal waarin 10 jaar internationaal, na 10 jaar clubvoorzitter heb ik in het verleden steeds
voor mezelf beslist dat het aan iemand anders was.
Nu na 11 jaar bondsvoorzitter, denk ik dat we, als federatie, ook aan vernieuwing toe zijn.
Nieuwe mensen brengen steeds nieuwe ideeën en initiatieven met zich mee, die ook mijn opvolger zeker zal
meebrengen. Hij of zij zal een nieuwe elan brengen, iets waar we nu al naar uitzien. We verbouwden de
federatie tot een financiële gezonde federatie, waar de nationale selecties steeds gesteund werden, waar de
breedtesport zijn plaatst vond. De zaal- en veldcompetitie werden, zowel bij jeugd als aan de top, volledig
gereorganiseerd, de zaalfinale in de Lotto Arena werd een klassieker, zodat we mogen stellen dat we een
fijne constructieve periode beleefd hebben. Ondanks de nog enorme uitdagingen die in het verschiet liggen,
zal ik de figuurlijke voorzittershamer, na deze Jaarlijkse Algemene Vergadering, dan ook overdragen met een
goed gevoel.
Dames en heren,
Ziehier, mijn laatste openingswoord, rest mij nog enkel collega Pierre Coppens aan te kondigen, die
de net behaalde zaaldiploma’s zal uitreiken.
Graag wens ik u allen een constructieve vergadering en een fijne werk- en studie namiddag toe.
Ik dank u.”
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UITREIKING KAMPIOENENDIPLOMA’S ZAALCOMPETITIE 2012 - 2013
Bestuurder Pierre Coppens en tevens voorzitter van de Directie Competitie en het Comité voor
Wedstrijdzaken, wenst de kampioenen zaal aan te kondigen en vertelt het relaas van de wedstrijden
aan de aanwezigen.
Cadetten
Kruisfinales in Herentals:
De wedstrijd Temse - Riviera werd duidelijk door Temse gewonnen met 5 – 1. Kwik – AKC was een
veel “closere” wedstrijd, waar Kwik de eer moest laten aan AKC dat zich voor de finale plaatste met
een 6-8 eindresultaat.
De finale tussen Temse en AKC was, gedurende de eerste helft gelijk, opgaand zowel qua inzet als
afwerking.
De ruststand van 5-6 liet duidelijk verstaan dat beide teams aan elkaar gewaagd waren en dat het in
de tweede helft heel belangrijk zou zijn wie de rust kon behouden in het team. Beide teams deden dat
zeer goed en dus bleef de spanning in de wedstrijd.
Temse kwam regelmatig terug, maar AKC kon telkens tegen scoren en de voorsprong behouden. In
de laatste 5 minuten lukte het bij de Temse aanval minder goed, en daar kon AKC van profiteren om
de voorsprong te verdubbelen. De einduitslag werd 8-10 ten voordele van AKC.
Cadetten:

Franky De Meester, vice-voorzitter van Kon. A.K.C. vzw, ontvangt het diploma “Zaalkampioen
Cadetten seizoen 2012-2013” uit de handen van Karel Bastiaensen.
Scholieren
Kruisfinales in Herentals:
Meeuwen – Verde werd duidelijk door Meeuwen gewonnen met 15-8 cijfers. Floriant en
Borgerhout/GW waren veel meer aan elkaar gewaagd. Maar Floriant kon nipt de winst afdwingen met
een eindresultaat van 8 – 7 in hun voordeel.
De finale tussen Meeuwen en Floriant was in feite, na de eerste helft, al gespeeld want toen gaf het
scorebord al 8 - 3 aan in het voordeel van Meeuwen. Voor Floriant was het een zo goed als
onmogelijke opdracht om dat gat dicht te rijden.
Na de rust werd het verschil nog groter en het was duidelijk dat Meeuwen verdiend kampioen werd bij
de scholieren met een eindstand van 15-7.
Scholieren:

Bestuurder Eric Duchesne overhandigt aan afgevaardigde van Meeuwen K.V. vzw, Koen Baeten,
het diploma “Zaalkampioen Scholieren seizoen 2012-2013”.

Junioren
Kruisfinales in Herentals:
Kwik – Voorwaarts werd 15-11 in het voordeel van Kwik. Meeuwen – Floriant werd 18-12 waardoor
Meeuwen met een tweede jeugdploeg in de jeugdfinales kwam.
De finale tussen Kwik en Meeuwen werd gespeeld met schotklok, wat een meer professioneel
korfbalspektakel opleverde. Het was een zeer mooie finale.
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Beide teams gaven elkaar geen duimbreed toe, alle opgezette acties werden door de tegenpartij
steeds terug recht gezet en de ruststand van 6-6 bewees dat het een evenwichtige en goede
wedstrijd was.
Na de rust ging deze hoogstaande wedstrijd verder, doch werd er meer op de kleine foutjes van de
tegenstrever gewerkt, om daaruit extra kansen te creëren. Het is Kwik dat uiteindelijk het beste uit de
strijd kwam en in de laatste minuten de winst kon vastleggen met een 12-10 zege.
Junioren:

Het diploma “Zaalkampioen Junioren seizoen 2012-2013” wordt door Eddy Versele aan
Patrick Wuyts, voorzitter van Kon. Kwik K.C. vzw, aangereikt.
Alle jeugdfinalisten kregen ook nog een medaille uitgereikt door de speelster en speler van het jaar,
Annelies Vandenberghe en Jesse De Bremaker, iets wat ze zeker niet zullen vergeten.
Senioren
Eerst was er de Runner Up wedstrijd in Lotto Arena tussen Vobako en Meeuwen, waar Vobako direct
uitliep naar een 3-0 score, maar Meeuwen bleef er rustig bij en bestendigde zijn plaats in de
Topleague voor volgend jaar met een 16-21 zege.
Topleague Kruisfinales in Herentals:
Boeckenberg – Sikopi werd 27-18 in het voordeel van Boeckenberg. Scaldis – Voorwaarts werd 28-18
in het voordeel van Scaldis. De finale in Lotto Arena tussen Scaldis en Boeckenberg (1 en 2 in het
zaalklassement). De sfeer en versiering van de zaal waren weer fantastisch.
Boeckenberg liep direct uit naar een 0-4 voorsprong en Scaldis scoorde, zijn eerste doelpunt, pas na
15 minuten. Scaldis zat dus duidelijk met een probleem, want de ruststand van 4-10 zegt genoeg. Na
de rust is het terug Boeckenberg dat tweemaal op rij de score inzet. Bij Scaldis begint het iets beter te
gaan, maar verre van het normale competitieniveau. Boeckenberg werkt verder, maar ook voor hen
was het moeilijk spelen en de einduitslag werd 12-18 in het voordeel van Boeckenberg.
Boeckenberg werd niet enkel in de finale kampioen, maar was gedurende de ganse competitie ook de
meest complete ploeg en mag dus verdiend de titel van “Kampioen Topkorfballeague 2012-2013”
ontvangen
Senioren:

Het diploma “Zaalkampioen Topleague 2012-2013” wordt door de bondsvoorzitter Marc Van
Leuven overhandigd aan de voorzitter Frank De Schryver van Kon. Boeckenberg K.C. vzw.
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Bondsvoorzitter, Marc Van Leuven, verleent het woord aan Karel Bastiaensen, voorzitter van de
Directie Promotie en van het Comité Promotie, Oprichting en Ondersteuning, voor de voorstelling “Op
naar de 10.000 leden”
Karel Bastiaensen geeft, met zijn presentatie, aan dat het een hele prestatie zal zijn om van 7.000
naar 10.000 leden te gaan. Dit wil zeggen dat we een stijging van 45 % dienen te realiseren. Hij
haalt aan dat de muur van Geraardsbergen maar 20 procent stijging is en dat er heel wat renners
dikwijls te voet deze beklimmen, wat hiermee wordt bedoeld is dat de realisatie naar 10.000 leden
een hele zware inspanning zal vergen. Zowat anderhalf jaar geleden werd de K.B.K.B. Vlaamse Liga
vzw door het IKF het W.K. 2015 toegewezen met daarbij de opdracht dat dit het promotiemiddel voor
België is om 10.000 leden te bereiken.
Dit is voor onze federatie een uitdaging en met samenwerking van de clubs wensen we dit te
verwezenlijken. Ik ga jullie proberen te overtuigen dat we dit samen kunnen.
Hij verwijst naar het ledenaantal van de periode 1989 tot 1992 waarin in 1991 onze federatie ook het
W.K. mocht organiseren en we zelfs Wereldkampioen werden. Hier werd echter geconstateerd dat,
in deze jaren, het ledenaantal weliswaar niet naar beneden is gegaan maar ook niet spectaculair
gestegen was. Het W.K. heeft toen eigenlijk niet de aanzet gegeven dat de KBKB Vlaamse Liga vzw
ervan had verwacht.
Uit een aantal sportenquêtes van het afgelopen jaar van een aantal kranten en instanties worden
enkele punten aangehaald.
Bij het eerste onderzoek, in 2013, is gebleken dat er 3,8 miljoen personen in Vlaanderen een sport
beoefenen. Dit is een mooi record en voor onze korfbalsport zou dit een positieve bijdrage mogen
betekenen dat er zoveel Vlamingen aan sport doen, namelijk momenteel zijn er 60 procent sporters
ten opzichte van 1970 met amper 15 procent. Echter dient er wel bij vermeld dat 80 procent zijn
sport niet in clubverband beoefend om reden dat het minder tijdsgebonden is. Zo heeft joggen en
fietsen de meeste beoefenaars met liefst 55 procent. Toch een gegeven dat we dienen te onthouden.
Uit een andere grote sportenquête uit de krant “Het Nieuwsblad” met de titel “De sportclubs lopen
leeg” werden enkele conclusies aangehaald. Namelijk dat er een algemene tendens is dat, in alle
sporten, clubs verdwijnen en zo ook in korfbal. Tevens werd de dalende ledenaantallen aangehaald
waarop onze sport een uitzondering maakt met een lichte stijging van 131 leden tijdens de periode
van 2010 – 2012. Ook citeren we dat er minder vrijwilligers zijn en de bestuursleden verouderen.
Bijkomend heeft men de stijging van de trainerskosten en lidgelden. Dit laatste is soms noodzakelijk
voor een club om het hoofd boven het water te houden. De resultaten uit dit onderzoek zijn niet zo
gunstig voor de korfbalfederatie wanneer we van 7.000 leden naar 10.000 leden wensen te groeien.
De vraag “Hoe gaan wij wel in onze opzet slagen?”
We moeten dit als een grote uitdaging zien en samenwerken en ervoor gaan zodat we dit kunnen
realiseren.
Hoe eraan beginnen?
Als aanzet roept Karel Bastiaensen drie sleutelwoorden in het leven, namelijk “Jullie, Samen, Positief” ,
woorden die we de komende jaren in ons hoofd moeten prenten.
Jullie: het zijn jullie, de verenigingen, die het zullen moeten waar maken. In ieder geval zijn jullie
clubs hierin de alles bepalende en waarschijnlijk de belangrijkste factor.
Samen: Verwijzend naar het jaaroverzicht van 2012 waarin werd gepubliceerd dat in 52 weken de
dienst Promotie van de federatie op 90 evenementen aanwezig was en daarbij 7250 deelnemers
bereikte, kan men stellen dat er elke week op twee verschillende plaatsen promotie werd gevoerd
voor onze sport. En daarmee zijn onze handjes al goed gevuld. Wij, als KBKB Vlaamse Liga vzw,
hebben zeker niet de bedoeling om deze taak af te schuiven. Als jullie, als clubs, inspanningen willen
leveren dan zal de KBKB Vlaamse Liga vzw dit uiteraard ook doen en daarom het woord “samen” om
samen ons doel te bereiken.
Positief: Erg belangrijk is hierbij de positieve gedacht om hier aan te beginnen.
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Als wij, samen, hiervoor willen gaan dan moet dit kunnen leiden tot sterkere clubs. De afgelopen
jaren is gebleken dat het opzetten van nieuwe clubs geen gemakkelijk opdracht is. Hij verwijst hierbij
naar de vereniging Boomse K.C. vzw die met een groep van oud korfballers werd opgestart maar
uiteindelijk geen gelukte operatie was. Echter zijn er momenteel goede contacten met de gemeenten
Meerhout en Balen, die grenzen aan de provincie Limburg, met het voornemen om de poort naar
Limburg te openen. Op dit moment hebben we 50 actieve verenigingen die we moeten proberen uit
te bouwen tot sterkere gehelen. Indien ieder van deze 50 clubs elk 200 leden zou kunnen hebben
dan is ons doel van 10.000 leden bereikt.
Soms horen we wel eens dat bepaalde clubs het in de schoot krijgen geworpen maar in werkelijkheid
moeten deze clubs er ook heel hard voor werken en hun best doen om te groeien. Deze clubs krijgen
daardoor wel de gelegenheid uit te groeien tot een grotere club, eventueel beroep te doen op betere
trainers, om meer vrijwilligers aan te trekken en wellicht kan men beschikken over een betere
infrastructuur. Maar zekerheden zijn dit natuurlijk niet.
Een club die het goed doet kunnen we omschrijven als een bloeiende club. En om ons ledenaantal te
doen stijgen is deze bloei erg belangrijk. Het is enkel realiseerbaar indien de Bereidheid er is om aan
Ledenwerving te doen, zowel als aan ledenbehoud, in een Omgeving die kansrijk is. Deze bloei moet
resulteren tot een Effect op groei, zowel kwantitatief als kwalitatief. En uiteindelijk worden deze
bloeiende verenigingen een Inspirator voor andere korfbalverenigingen of mensen in de omgeving.
Als we overtuigd zijn dat we er kunnen komen dan hebben we drie belangrijke woorden, namelijk
“Willen, Kunnen en Doen”.
Willen: Wij, clubs, willen en hebben de ambitie om te groeien.
Kunnen: Wij clubs, kunnen en willen ervoor zorgen dat we een stevige basis organisatie hebben in
onze club.
Doen: Wij clubs, zorgen voor een goed plan en doen dit ook uitvoeren.
Dit zijn drie belangrijke criteria om uiteindelijk ons doel te bereiken.
Indien jullie, samen met ons en met een positieve houding er voor zorgen dat we voor bloei gaan en
dit ook willen, kunnen en doen, dan zullen om ons doel te bereiken onderstaande statements, die
zeker niet nieuw zijn, een andere dimensie krijgen.

Zonder jeugd kan een club niet overleven.
 Jeugd betekent de sportieve toekomst van een club.

Een goede opleiding is erg belangrijk.

Bijbrengen van normen en waarden

Spelers moeten zich goed voelen in een club.

Elk kind moet op zijn eigen niveau kunnen korfballen, en dit zowel competitief als recreatief.
Karel Bastiaensen geeft eveneens mee dat de Raad van Bestuur bezig is om de
aansluitingsmodaliteiten van spelers te versoepelen.
Kijkende naar de ledenstatistieken van de K.B.K.B. Vlaamse Liga vzw kunnen we constateren dat de
federatie jaarlijks 800 à 1.000 leden schrapt van zijn ledenlijsten. Kijken we daar nader naar dan zit
een erg belangrijk ledenverlies bij jeugdleden welke na één jaar weer verdwijnen. We zien echter ook
elk jaar een lichte groei, zodat we dit verloren aantal ook terug aanwerven. Belangrijk is dus om dit
ledenverlies te beperken.
De ouders zijn met de jaren veel kritischer geworden en daarom de raad om van de ouders uw
vrienden te maken zodat deze zich goed voelen in uw club. Terug verwijzend naar de vorige
aangehaalde sportenquêtes wenst Karel Bastiaensen mee te geven dat joggen en fietsen de
belangrijkste beoefende sport van de Vlamingen is. Hij stelt voor om eventueel een fietstocht of een
joggingloop te organiseren voor de ouders terwijl hun kinderen trainen en ook niet te vergeten,
recreantenkorfbal bij de ouders te promoten.
Karel Bastiaensen vraagt aan de clubs met bewegingsscholen om hun kinderen aan te sluiten bij de
KBKB Vlaamse Liga vzw zodat deze opgenomen worden in de reeks benjamins van de federatie. Deze
aansluiting is maar een beperkte kost (2.50 euro aansluiting + 9,18 euro verzekering voor het jaar

10

K.B.K.B. - J.A.V. 23 maart 2013

2012-2013). Want onze werkingskosten die we van BLOSO ontvangen zijn afhankelijk van ons
ledenaantal en hoe hoger de opgave leden is hoe meer werkingssubsidies dat de federatie ontvangt
en zodoende er meer geld vrijkomt om meer inspanningen te kunnen leveren ten gunste van de clubs.
Een heel groot aantal leden, die de federatie jaarlijks verliest, moeten we ook gaan zoeken bij spelers
die 25 jaar of meer lid zijn. Deze leden verdwijnen plots maar eigenlijk is het een belangrijke groep
die zou kunnen worden ingezet als vrijwilligers. Er zijn, volgens een officiële enquête, nog steeds
evenveel vrijwilligers als vroeger, maar daartegen over staat dat er wel steeds meer organisaties
beroep doen op vrijwilligers. Ook zijn vrijwilligers veeleisender geworden en een belangrijk gegeven
hierbij is om mensen niet aan te spreken om vrijwilliger te worden (want dit zou hun kunnen
afschrikken), maar hen te benaderen met de vraag om een taak uit te voeren. Belangrijk daarbij is
het in het leven roepen van een coach voor vrijwilligers. Hij is de persoon die ervoor zorgt dat de
mensen (ouders, oudere leden, supporters…..) aangesproken en begeleid worden. Hij is degene die
het product (jouw club) aan deze mensen verkoopt en zo de basis voor het succes vormt. Hij meldt
dat op 20 april 2013 in het bondsgebouw een bijscholing positief coachen plaats heeft en deze is niet
specifiek vertrekkend vanuit de rol van een trainer maar evenzeer vanuit de rol van een bestuurder,
een leidinggevende, een ouder. Wel vertrekkend vanuit de rol die elkeen opneemt als coach. En
coachen betekent dat men de personen die men coacht helpt hun doelen te bereiken . Deze clinic
staat meer stil bij de algemene principes van coachen vanuit de psychologie, de pedagogie,
management, en niet vanuit een sporttechnisch oogpunt. Dit wil zeggen dat men deze workshop
zowel als trainer, als een bestuurslid kan volgen, maar zeker ook met betrekking tot de coach voor
vrijwilligers. Hierbij wordt ook nog aangegeven dat de kosten voor een coach van de vrijwilligers,
mogelijk wel meer rendement kunnen behalen voor de club dan een trainer-coach.
Karel Bastiaensen raadt aan om nooit te vroeg op te geven want uit enquêtes blijkt namelijk dat een
Vlaming driemaal dient te worden aangesproken vooraleer hij “Ja” zegt. Als beloning kan u uw
vrijwilligers eventueel een gratis abonnement aanbieden om de thuiswedstrijden in de zaal te gaan
bekijken. Dit verhoogt eveneens het toeschouwersaantal en waarschijnlijk clubaanhangers. Om uw
vrijwilliger degelijk te verzekeren is het raadzaam hem ook, als adherent, aan te sluiten bij de
federatie wat ook meebrengt dat het ledenaantal KBKB Vlaamse Liga vzw verhoogt. Er zijn een aantal
websites die informatie aanbieden om vrijwilligers op een goede en degelijke manier te werven oa.
www.vlaamsesportfederatie.be - www.socius.be - www.dewakkereburger.be - www.dynamoproject.be
- www.korfbal.be (opleidingen).
Nu de vraag “Wat gaat de KBKB nu doen? En op welke manier?”
Als federatie kunnen wij niet in iedere club iemand plaatsen om aan ledenwerving, ledenbinding te
doen. De federatie wenst uiteraard wel samen met de clubs mee te werken aan de groei door
statements en tips aan te geven om de clubs te ondersteunen en te overtuigen dat het mogelijk is.
Bijkomend zijn er ook acties om goedwerkende clubs te motiveren. Zo werd, enkele weken geleden,
het 7.000 lid gevierd. Op datum van eind februari had de federatie 7.058 leden en de doelstelling is
om op 30 juni 2013 een totaal van 7.300 of meer leden op onze ledenstatistiek te kunnen aflezen.
Dus dit betekent dat er in drie maanden nog 242 leden dienen bij te komen.
Indien deze
doelstelling behaald wordt zal er een aankoop bon van 250 euro voor sportmateriaal aan de
vereniging geschonken worden die procentueel tussen 28 februari en 30 juni 2013 de meeste nieuwe
leden aansluit.
De KBKB Vlaamse Liga vzw zal eveneens het W.K. 2015 als promotiemiddel inzetten om onze
doelstelling te behalen. Hij roept de verenigingen op om ook hiervan gebruik te maken. Eric
Duchesne zal de clubs tijdig op de hoogte houden. Tevens zal er een charme offensief richting pers
worden ondernomen. Niet dat dit momenteel niet gebeurt, want we hebben een perfect intern
persgebeuren verwijzend naar de eigen website, de Korf, Korfbalkrant ed. Maar we moeten het
extern nog beter om hiermee resultaten te boeken richting het aanwerven van nieuwe leden.
Karel Bastiaensen duidt erop dat Beachkorfbal een uitstekend promotiemiddel is in de zomermaanden
en spoort de verenigingen aan om hieraan deel te nemen. Alle informatie hieromtrent vindt men op
www.beach-korfbal.be
Dit Beachkorfbalevenement gaat in 2013 op:
 Zaterdag 6 juli : Mol-Zilvermeer
• BK jeugd (10-18 jaar)
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Zondag 7 juli : Mol-Zilvermeer
• European Beach Challenge
 Zaterdag 20 juli : Sports beach Antwerpen
• BK Beachkorfbal (+ 16 jaar)
 Zaterdag 3 augustus : Knokke
Het European Beach Challenge kunnen we nog niet een officieel Europees Kampioenschap noemen
maar de federatie heeft naar volgend jaar toe een aanvraag hiervoor ingediend bij de IKF.


Daarnaast is de federatie bezig met het opzetten van een groots scholentornooi gedurende de
schooljaren 2013-2014 en 2014-2015 met uiteindelijk in oktober/november 2015 (schooljaar 20152016) het W.K. Om bij de leraren L.O. korfbal te introduceren en hen wegwijs te maken werd een
lesmap gemaakt. Er werden contacten gelegd met de Artesis Hoge School in Turnhout (richting
vormgeving en druk) die deze prachtige lesmap met lesfiches opgemaakt heeft. Tevens werd een
DVD gemaakt, met beelden van voorbeelden van korfbalbewegingen die ook in de lesmap voorkomen.
Na de vergadering wordt aan elke club gratis één lesmap en DVD overhandigd. Indien iemand nog
een lesmap of DVD wenst aan te schaffen dan kan dit aan het bedrag van 5 euro voor de lesmap en 2
euro voor de DVD.
Verder worden nog volgende tips en tricks gegeven:
 Wie meehelpt naast het veld, betaalt minder lidgeld.
 Een goed product (club) verkoopt beter aan sponsors.
 Verspreid huis aan huis folders voor gratis korfballessen.
Ook een aanrader is de bijscholing over meetbaar sportief beleid in clubs, met 10 succestips voor de
sportclub van de toekomst. Deze heeft plaats op 28 mei 2013 in Geel en op 22 oktober 2013 in Gent.
Verder informatie hierover vindt u op www.vlaamsesportfederatie.be
De DVD schoolkorfbal wordt aan de aanwezigen gepresenteerd in de jaarvergadering.
Karel Bastiaensen hoopt om, na het W.K. 2015, een totaal van 10.000 korfballers onder ons te hebben
en verzoekt allen om samen met een positieve en ambitieuze instelling aan de slag te gaan!

(zie slides)
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Bondsvoorzitter, Marc Van Leuven, geeft het woord aan Alex Elewaut, Directeur Opleidingen, om
een toelichting te geven over de wijze van de inschrijvingen voor de opleidingen van het Comité
Opleidingen Trainers, Comité Opleidingen Scheidsrechters en het Comité Opleidingen Kaders via de
korfbalsite.
Alex Elewaut stelt het interactief gedeelte voor van de rubriek opleidingen op de website
www.korfbal.be. De bedoeling is dat de personen zich zelf online kunnen inschrijven voor de
cursussen.
Op de site www.korfbal.be dient u zich aan te melden (laatste rubriek) om in de nieuwe website te
komen daarna “opleidingen” aanklikken waar men een heleboel informatie in terug vindt. Wenst men
verder te kijken dan dient men zich aan te melden. Om te registeren dienen een aantal gegevens te
worden ingegeven. Geef zeker het mailadres op en selecteer uw vereniging want dit laatste is zeer
belangrijk voor het inschrijvingsgeld en voor het uitschrijven van de certificaten. Als men op
“registreren” klikt worden uw gegevens bewaard en krijgt men een activeringmail doorgestuurd. Pas
na activering kan men zich aanmelden met zijn account.
Men kan zich, daarna, aanmelden bij opleidingen door zijn gebruikersnaam en wachtwoord in te
geven.
Ook is het mogelijk zelf zijn opleidingen te beheren. Door een opleiding te selecteren gaat men
meteen naar de pagina waar men de opleiding kan bevestigen. Na bevestiging is men automatisch
geregistreerd in het bestand voor de opleiding waar men zich heeft ingeschreven.
Bij inschrijving ontvangt de ingeschrevene een bevestigingsmail. Ook zijn vereniging ontvangt hiervan
een bevestigingsmail zodat deze op de hoogte is dat een lid van de vereniging een bijscholing volgt.
Doordat de ingeschreven persoon nu voorkomt in de lijst heeft hij de mogelijkheid om cursusmateriaal
te downloaden door zich aan te melden bij opleidingen en daarna het submenu “Mijn opleidingen” aan
te klikken. Daarna kan men, door op de link van het gewenste cursusmateriaal van de opleiding, naar
keuze het document openen.
Tevens heeft een persoon, die ooit een cursus heeft gevolgd, de mogelijkheid om een historiek op te
vragen van de opleidingen hij of zij gevolgd heeft.
Voor de clubsecretariaat is van belang dat er toekomstgericht geen certificaten voor o.a.
subsidieaanvragen van gemeenten, jeugdscorekaart, aanwezigheden dienen te worden aangevraagd
bij het bondsbureau. Bij ingave van de naam ontvangt het clubsecretariaat een certificaat van zijn
clublid met de cursus(sen) die hij gevolgd heeft.

Ann Van regemortel (Royal Scaldis S.C. vzw) vraagt of deze attesten toegankelijk zijn voor het
clubsecretariaten.
Alex Elewaut bevestigt dat de clubbestuurders de verklaringen zullen kunnen downloaden van hun
clubleden.
Hij meldt dat, vanaf 1 september 2013, men enkel en alleen nog elektronisch kan inschrijven via de
website.

(zie slides)

Tweede vice-voorzitter, Jan Andries, leest de 44 aanwezige van de 50 stemgerechtigde verenigingen
voor.
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01. VERSLAG OVER DE WERKING VAN HET MAATSCHAPPELIJK JAAR 2012
Marc Van Leuven vraagt aan de vergadering de of er bemerkingen zijn op het verslag.
Aangezien er geen bemerkingen zijn wordt het verslag goedgekeurd door de vergadering.

02.

VERSLAG VAN HET COMITE VOOR TOEZICHT
Eric Duchesne leest het verslag voor aan de aanwezigen.
“Samenkomst Comité van Toezicht op 21 maart 2013 in het bondsgebouw.
Het comité kreeg volledige inzage in alle rekeningen, journaals, balansen en stukken van het
afgelopen boekjaar 2012 onder assistentie van de penningmeester. De uitgevoerde controles
brachten niets foutief of onduidelijk aan het licht.
Alle vragen werden door Danielle Ruts vlot beantwoord en de balansen geven een
waarheidstrouw beeld van de boekhouding.
Enkele opvallende gegevens:
1. De kaspositie op de bank-, termijn- en spaarrekeningen is niet noemenswaardig
gewijzigd en bedraagt nu +/- 273.000 euro.
2. Sponsorinkomsten blijven nog steeds aan de lage kant en het is blijkbaar moeilijk om
hier wat aan te doen. Tijdens het opstellen van het budget voor 2014 wordt hiermee
ook weer rekening gehouden.
3. Er is een positief resultaat van 20.563,43 euro. Een mogelijke verklaring is dat de
subsidie van BLOSO initieel niet begroot wordt omdat het bedrag daarvan onzeker is.
Maar dit jaar werd een bedrag van +/- 20.000 euro toegekend.
Ook een
uitzonderlijke personeelssubsidie van VIA heeft het resultaat beïnvloed.
Het Comité van Toezicht wenst de penningmeester te feliciteren met de ordelijke en
gestructureerde manier waarop de boeken worden bijgehouden en wil de Jaarlijkse Algemene
Vergadering hiervan graag op de hoogte brengen.
Het comité van toezicht, 21 maart 2013.
Namens de leden van het Comité van Toezicht.
Eric Vervliet

Raymond Van Bosch”
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Marc Van Leuven verzoekt de aanwezigen of zich iemand wenst kandidaat te stellen om het
stembureau te bemannen.
Het stembureau wordt samengesteld en bestaan uit:



03.

Marijke Dierick (Appels K.C. vzw)
Dirk Laureyssens (Royal Scaldis S.C. vzw)

FINANCIEEL VERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER
Danielle Ruts, penningmeester KBKB Vlaamse Liga vzw, verwelkomt de vergadering en
spreekt de aanwezigen toe.
“Goedemorgen beste korfbalvrienden,
Op deze, voor de tijd van het jaar, toch wel frisse morgen (ik bibber al in de plaats van al
diegenen die vanmiddag en morgen weer het veld op moeten) mag ik jullie toch weer wat
hartverwarmende cijfertjes voorleggen
Uw federatie blijft het financieel goed doen, voornamelijk door enerzijds enkele onverwachte
meevallers en anderzijds mits enkele uitzonderingen uitgaven die binnen budgettering blijven.
De voornaamste meevallers zijn:
1e/ een extra personeelssubsidie ten bedrage van 12.722 euro via de Vlaamse intersectorale
akkoorden voor de Social Profitsector. Ik heb er momenteel geen zicht op of dit een
eenmalige subsidie betreft of we deze jaarlijks mogen verwachten.
2e/ Tevens een afrekening van BLOSO over het jaar 2011 die 20.000 euro hoger lag dan
ingeschat. Wat betreft de BLOSO subsidies zal u opgemerkt hebben dat aan inkomstenzijde
de personeel- en werkingssubsidie beduidend lager ligt dan begroot. Dit komt door het feit
dat, ingevolge ietwat verontrustende berichten over vermindering van de subsidies, we
veiligheidshalve naast de ontvangen voorschotten geen voorziening hebben ingeboekt wat
betreft het te verwachten saldo. Als we dit ontvangen is het een meerwaarde voor 2013,
maar zal het geen deficit worden als we het niet zouden ontvangen.
3e/ Ingevolge onze vastrentende effecten kunnen we een kleine 3.000 euro extra noteren tov
onze begrootte intresten.
Enkele uitschieters aan uitgavenzijde in positieve zin (positief bekijk ik natuurlijk op financieel
vlak, op gebied van werking dient dit nog geëvalueerd te worden):
1e/ onze regionale talentontwikkeling heeft 9.000 euro minder opgesoupeerd.
2e/ ons Regelingscomité heeft bespaard op al haar organisaties en het mag gezegd, op de
begroting van het WKU23 zaten ze maar 600 euro boven budget, niet evident voor zo’n grote
organisatie. In totaal hier 10.000 euro minder uitgegeven dan begroot
Financieel negatief, maar daarom dus niet altijd negatief heeft ons Comité voor Promotie,
Ontwikkeling en Ondersteuning 6.000 euro meer uitgegeven dan voorzien. Hierin zitten alvast
niet begrootte kosten voor het ontwikkelen van de lesgevermappen. Tevens zitten hier ook
nog wel kosten in die thuishoren onder cluboprichting en ondersteuning maar waarvoor ik niet
over de nodige details beschikte om dit op de juiste kostenplaats te boeken.

15

K.B.K.B. - J.A.V. 23 maart 2013

Onze Werkgroep Recreatiesport en Recreatief Korfbal heeft ook 6.000 euro meer uitgegeven
dan begroot. Hierin extra kosten voor het maken van een Recreatiefilmpje alsook meer
kosten voor afschrijving, benzine en onderhoud van het nieuwe bedrijfsvoertuig (dit geldt
trouwens ook voor het Comité Promotie.)
Alle minnen en plussen bij elkaar geteld en de begrootte reservering van 10.000 voor het
reisfonds in acht genomen, geeft dat we het jaar 2012 afsluiten met een winst van 20.563,43
euro.
Ons voorstel ter reservering is:
- Het spijzen van onze reserve voor het WK 2015, hoewel het nog steeds onze
doelstelling is dit break-even te organiseren zullen er misschien toch nog extra kosten
voor promotie of Sporttak in de Kijker of … boven water komen.
- Tevens wensen we nog 10.000 extra in ons potje voor het bondsgebouw te steken,
gezien grote werken zich opdringen. Eerstdaags zal een ronde in het bondsgebouw
gehouden worden, offertes aangevraagd en een plan van renovatie opgesteld
worden.
- Het saldo van 563,43 euro wordt toegevoegd aan onze Beschikbare Reserve.
Met de voorgestelde reserveringen komen we tot onze balans, het overzicht van onze
bezittingen, vorderingen, schulden en opgebouwd kapitaal. Hieromtrent heb ik geen speciale
mededelingen, behalve dan dat deze er gezond uitziet !
Voilà, dat was mijn toelichting voor vandaag en laat nu graag aan jullie het woord voor nog
eventuele vragen.

04.

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

:
:
:

44
0
0

Danielle Ruts bedankt de vergadering voor het vertrouwen.
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05.

BENOEMING COMITE VAN TOEZICHT 2013-2016
Marc Van Leuven bericht dat er zich drie personen hebben aangeboden om deel uit te maken
van het Comité van Toezicht voor de olympiade 2013-2016. Hij stelt aan de vergadering voor
om Eric Vervliet, Raymond Van bosch en André Mortier aan te stellen als effectieve leden van
het Comité van Toezicht.
Stemming
Voor
Tegen
Onthouding

:
:
:

44
0
0

De vergadering is unaniem eens met deze samenstelling.

06.

VOORSTELLEN TOT REGLEMENTSWIJZIGINGEN
Jan Andries, voorzitter Comité der Reglementen, meldt dat er vandaag verschillende teksten
voorgesteld worden voor wijziging van hetzelfde artikel. Al deze voorgestelde teksten zijn
gebaseerd op het huidige oorspronkelijk artikel. Aangezien we nooit op voorhand weten of
een bepaald voorstel al dan niet gaat goedgekeurd worden zal voor elk artikel afzonderlijk
gestemd worden en aan de hand van de uitslagen van de stemming zal het Comité voor
Reglementen de artikels in totaliteit aanpassen zoals ze door de vergadering zijn goed
gekeurd.
Het eerste gedeelte, de minnelijke schikking, zal in blok gestemd worden.
Jan Andries deelt eveneens mede dat het ingediende amendement van Neerlandia, dat bij
beslissing van het voorstellen van de minnelijke schikking de samenstelling van het Disciplinair
Comité op dat moment van de beslissing, door de Raad van Bestuur werd aanvaard en
zodoende eveneens werd opgenomen. Klein verschil met het oorspronkelijke amendement is
dat de samenstelling van het Disciplinair Comité als eerste punt werd opgenomen in plaats
van vanachter in de reglementering.

Ann Van regemortel (Royal Scaldis S.C. vzw) maakt de bedenking dat als men niet
akkoord is met de minnelijke schikking en er wordt niet akkoord gegaan er dan niet
het gevaar ontstaat dat men dan een zwaardere straf gaat krijgen dan de minnelijke
schikking.
Jan Andries zegt dat dit zeker niet de bedoeling is. Het Disciplinair Comité heeft niet de
opdracht gekregen om zwaardere sanctie toe te passen.
A. Minnelijke schikking
(Aanpassing Huishoudelijk Reglement en Reglement van Wedstrijden)

Stemming
Algemeen belang: alle stemgerechtigde leden
Stemming
Voor
Tegen
Onthouding

:
:
:
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De wijziging van onderstaande artikels worden door de vergadering aanvaard en worden:
Artikels Reglement van Wedstrijden (RvW) en Huishoudelijk Reglement (HR)
RvW ART. 22
22-1. Wanneer de scheidsrechter een speler, coach, assistent-coach, assistent-scheidsrechter, clubafgevaardigde,
ploegafgevaardigde of enig ander persoon die zich op de in art. 85 genoemde bank bevindt, wegens wangedrag
de verdere deelname aan een wedstrijd verboden heeft en/of uit het speelgebied verwezen heeft, is hij verplicht
hiervan het Disciplinair Comité in kennis te stellen binnen de twee kalenderdagen na afloop van de wedstrijd.
22-2. Dit comité kan, op basis van ‘Bijlage 2 “Procedure behandeling tuchtzaken Disciplinair Comité” een minnelijke
schikking voorstellen of, rekening houdende met art. 28, tot schorsing overgaan, hetzij door de bedoelde speler of
assistent-scheidsrechter de verdere deelname aan enige of alle bondswedstrijden te ontzeggen, hetzij door de club
te verbieden gedurende enige of alle bondswedstrijden gebruik te maken van de diensten van de betrokken coach,
assistent-coach, ploegafgevaardigde, clubafgevaardigde of enig ander persoon die zich op de in art. 85 genoemde
bank bevindt.
22-3. Wangedrag van een bij de K.B.K.B. ingeschreven geaffilieerde, recreant, adherent of individueel lid, buiten het
speelveld, zal behandeld worden alsof dit feit op het speelveld plaatsvond.
22-4. Wanneer door wangedrag van spelers, coaches, assistent-coaches, assistent-scheidsrechters, ploegafgevaardigden,
clubafgevaardigde(n) of enig ander persoon die zich op de in art. 85 genoemde bank bevindt een scheidsrechter
genoodzaakt is geweest een wedstrijd voor het einde te staken, is hij verplicht hiervan het Disciplinair Comité
binnen de twee kalenderdagen in kennis te stellen.
22-5. Dit comité kan de hieraan schuldige partij of de hieraan schuldige partijen de verdere deelname aan de lopende
competitie ontzeggen, ongeacht de strafbepalingen van art. 101-1.

RvW ART. 28
Schorsingen kunnen als volgt worden opgelegd:
1. als geaffilieerde, adherent of recreant voor een bepaalde periode:
geen enkele functie kan uitgeoefend worden tijdens die periode.
2. in een functie, voor een bepaalde periode:
de schorsing geldt uitsluitend voor de genoemde functie(s) tijdens die periode.
3. in een functie, voor een aantal wedstrijdblokken:
de schorsing geldt uitsluitend in de genoemde functie(s), voor alle competitiewedstrijden van de geprogrammeerde
wedstrijdblokken, wanneer zij ook gespeeld worden.

HR Art. 48 : Disciplinair Comité :
1. Het Disciplinair Comité:
1.1. doet uitspraak:
a) in alle gevallen van wangedrag waaraan geaffilieerden, recreanten, adherenten of leden van de K.B.K.B. zich vóór,
tijdens, of ná een wedstrijd, of elders hebben schuldig gemaakt;
b) in de gevallen waarvan sprake in artikel 25 van het Huishoudelijk Reglement;
c) in de gevallen waarvan sprake in artikels 22, 25, 49 en 101 van het Reglement van Wedstrijden.
1.2. kan ingeval van art. 22-1 Reglement van Wedstrijden een minnelijke schikking voorstellen.
2. Zie huidige art. 48.2
3. De uitspraak van het Disciplinair Comité moet gedaan worden binnen de vier weken na ontvangst van het verslag over de
feiten, ingeval van weigering van een minnelijke schikking vangt deze termijn aan vanaf het moment van de weigering.
Kan het comité zijn onderzoek niet binnen deze termijn beëindigen, dan meldt het tijdig de reden(en) hiervan aan de Raad van
Bestuur, die langs de Bestuurlijke Mededelingen de clubs inlicht.
De vooropgestelde termijn van vier weken is niet bindend. Het niet in acht nemen van deze periode door het comité ingevolge
moeilijkheden onafhankelijk van zijn wil, kan in geen geval worden ingeroepen als reden tot ongeldigheid van de uitspraak of
beslissing, of als reden tot beroep. Het is de bedoeling dat de afhandeling der zaken zo snel mogelijk geschiedt.
4. De secretaris van het comité geeft de betrokken club(s) en de betrokken personen schriftelijk kennis van de uitspraak, alsmede
van de gronden waarop zij berust.
Een afschrift van de gemotiveerde uitspraak, tezamen met het volledig dossier, wordt tezelfdertijd aan het bondssecretariaat
gezonden. De gemotiveerde uitspraak of aanvaarde minnelijke schikking worden tevens in het eerstvolgend nummer van de
Bestuurlijke Mededelingen gepubliceerd.
Alle uitspraken van het comité zijn van uitvoerende kracht 14 kalenderdagen na schriftelijke kennisgeving van de uitspraak
(poststempel geldig).
De uitspraken en aanvaarde minnelijke schikkingen van het comité worden in een daarvoor bestemd register opgetekend.
5. Zie huidige art. 48.5
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HR Art. 49 : Comité voor behandeling van Beroepen:
1 - Het Comité voor behandeling van Beroepen behandelt elk beroep ingediend tegen de beslissing of uitspraak van alle comités

23456789-

en commissies.
Beroep tegen een minnelijke schikking opgelegd ingevolge punt 2.1. van Bijlage 2 “Procedure behandeling tuchtzaken
Disciplinair Comité” is niet mogelijk.
Zie huidig art. 49.2
Zie huidig art. 49.3
Zie huidig art. 49.4
Zie huidig art. 49.5
Zie huidig art. 49.6
Zie huidig art. 49.7
Zie huidig art. 49.8
Zie huidig art. 49.9

HR Art. 50 : Cassatiecomité:
1 - Het Cassatiecomité behandelt elk verzoek tot cassatie ingediend tegen een uitspraak van het Comité voor behandeling van

2-

34-

56789-

Beroepen of tegen een met toepassing van punt 4.3.b. van Bijlage 2 aan het Reglement van Wedstrijden “Procedure
behandeling tuchtzaken Disciplinair Comité” aanvaarde minnelijke schikking.
Het Cassatiecomité kan enkel verbreken op grond van:
procedurefouten;
verkeerde interpretatie van de reglementen K.B.K.B. en/of de spelregels.
Enkel een opgelegde straf uitgedrukt wedstrijdblokken of die minder is dan drie maanden wordt opgeschort tot de
onontvankelijkheid van het verzoek tot cassatie wordt bevestigd, of tot de uitspraak van het Cassatiecomité wordt bekend
gemaakt.
Zie huidige art. 50.3
Elk verzoek tot cassatie moet, op straffe van nietigheid, gemotiveerd, met vermelding van de gronden tot cassatie, door de
clubsecretaris, het individuele lid, de geaffilieerde (in het geval van art. 15 van dit reglement), of de recreant, binnen de 10
kalenderdagen na bekendmaking van de uitspraak van het Comité voor behandeling van Beroepen of ingeval van een
minnelijke schikking 10 kalenderdagen na publicatie in de Bestuurlijke Mededelingen, per ter post aangetekend schrijven
aan het bondssecretariaat gezonden worden.
Betreft het een verzoek tot cassatie tegen een beroep van een uitspraak van het Disciplinair Comité, dan dient het aangetekend
schrijven tevens het eigenhandig geschreven, gedateerd en ondertekend akkoord te vermelden van elke betrokkene tegen
wiens opgelegde straf verzoek tot cassatie wordt ingediend. Is de betrokkene minderjarig, dan moet het verzoek tot cassatie
medeondertekend voor akkoord door een wettelijke vertegenwoordiger van deze betrokkene met vermelding van zijn naam,
voornaam, geboortedatum, adres en nationaliteit.
Zie huidige art. 50.5
Zie huidige art. 50.6
Zie huidige art. 50.7
Zie huidige art. 50.8
Zie huidige art. 50.9

Toevoegen van Bijlage 2 aan het Reglement van Wedstrijden.
Bijlage 2 “Procedure behandeling tuchtzaken Disciplinair Comité”
Algemeen
1.

2.

Onderhavige bijlage geldt als bijkomend aan art. 22-1 van het Reglement van Wedstrijden en kan enkel van toepassing
zijn op een speler, coach, assistent-coach, clubafgevaardigde of ploegafgevaardigde, die wegens wangedrag, de verdere
deelname aan een wedstrijd verboden werd.
Het Disciplinair Comité kan eigenmachtig beslissen op welke wijze de zaak behandeld zal worden:
2.1. Op basis van het dossier en zonder betrokkene te horen, kan het comité een minnelijke schikking voorstellen. Het
comité kan maximaal volgende sancties voorstellen, rekening houdende met de bepalingen van art. 28-3
Reglement van Wedstrijden :
a. Een voorwaardelijke schorsing, voor maximaal 4 wedstrijdblokken, gedurende maximaal 1 jaar;
b. Een effectieve schorsing voor maximaal 4 wedstrijdblokken.
Desgevallend gelden de bepalingen van onderstaande procedure.
2.2. In het geval het comité geen minnelijke schikking voorstelt, gelden alle bepalingen van art. 48 Huishoudelijk
Reglement.
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Procedure
3.
4.

Het Disciplinair Comité beslist of er al dan niet een minnelijke schikking voorgesteld wordt.
Ingeval van voorstel van minnelijke schikking gelden volgende bepalingen:
4.1. De secretaris van het Disciplinair Comité bezorgt, binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van het dossier, het
voorstel van sanctie per e-mail, via het club@korfbal.be adres, aan de club waarvoor betrokkene optrad, als
coach, assistent-coach, clubafgevaardigde of ploegafgevaardigde. Ingeval de betrokkene voor een andere club
optrad dan waarbij betrokkene aangesloten is, brengt hij deze laatste club eveneens per e-mail via het
club@korfbal.be adres op de hoogte. De club waarvoor betrokkene optrad brengt haar/hem van dit voorstel tot
minnelijke schikking op de hoogte.
4.2. Het voorstel minnelijke schikking bevat volgende gegevens:
a. De identiteit van betrokkene;
b. De hoedanigheid waarin betrokkene de mogelijke sanctie oploopt (speler, coach, assistent-coach,
clubafgevaardigde, ploegafgevaardigde);
c. De club waarvoor betrokkene optrad en, indien verschillend, de club waarbij betrokkene aangesloten is;
d. Het voorstel van sanctie :
 voorwaardelijk;
 effectief.
e.
Ingeval van voorwaardelijke schorsing :
 aantal wedstrijdblokken;
 begin- en einddatum van de periode.
f. Ingeval van effectieve schorsing:
 aantal wedstrijdblokken;
 aanduiding van de wedstrijdblokken.
4.3. De club waarvoor hij optrad kan de minnelijke schikking aanvaarden of weigeren:
a. De melding van aanvaarding of weigering moet, binnen 7 kalenderdagen, na verzending van het voorstel tot
minnelijke schikking, per e-mail aan de secretaris van het Disciplinair Comité verstuurd worden.
b. Niet antwoorden binnen de gestelde termijn van 7 kalenderdagen wordt als aanvaarding beschouwd.
4.4. Ingeval van aanvaarding worden de sancties zoals voorgesteld van kracht. Beroep tegen een minnelijke schikking
opgelegd ingevolge punt 2.1. is niet mogelijk.
Het recht op beroep tegen een minnelijke schikking zoals voorzien in art. 49 Huishoudelijk Reglement vervalt. Het
recht op cassatie ingeval van punt 4.3.b., zoals voorzien in art. 50-1 Huishoudelijk Reglement blijft behouden.
De aanvaarde minnelijke schikkingen worden in de eerstvolgende Bestuurlijke Mededelingen gepubliceerd.
4.5. Ingeval van weigering gelden verder alle bepalingen van art. 48 Huishoudelijk Reglement behalve art 48-1.2.
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B. Forfaits en boetes
(Aanpassing Reglement van Wedstrijden)

Ronny Van Ginkel (K.C. Loenhout vzw) zegt dat hij kan begrijpen dat een forfait op
voorhand misschien wel eens met voorbedachte rade gebeurt. Maar bij de lagere
reeksen, in de zaalcompetitie, waar de senioren A en B niet in dezelfde uit- en
thuiswedstrijden geprogrammeerd worden en dan meestal nog op dezelfde uren kan
het voorkomen dat een ploeg niet kan aantreden door te weinig spelers. Zijn
vereniging, die speelt in de Hoofdklasse 4, doet alle inspanningen om zijn wedstrijden
te gaan spelen. Echter heeft zijn club een beperkte kern en indien men, ondanks alle
moeite, er niet in slaagt om een ploeg bijeen te krijgen, en dan nog een forfait en een
boete van 100 K tegenover te zetten vindt hij wel een erg overdreven. Hij is ervan
overtuigd dat in de reeksen van 3e en 4e Hoofdklassers meer clubs zijn die met een
beperkte kern zitten en waar eens dubbel moet gespeeld worden met jonge mensen
in een examenperiode en dan nog eens te moeten kampen met zulke boete is onheus.
Jan Andries zal de opmerking meenemen naar de Raad van Bestuur en Directie
Competitie ter bespreking. Echter kan er, momenteel, niets meer tekstueel gewijzigd
worden.

Ann Van regemortel (Royal Scaldis S.C. vzw) geeft aan dat veel verenigingen soms bij
de inschrijving van hun jeugdploegen twijfelen om met één of twee ploegen in te
schrijven. Maar omdat er eigenlijk teveel spelers zijn voor één ploeg en de clubs toch
de wens hebben om al hun jeugdleden te laten spelen wordt uiteindelijk toch beslist
om met twee ploegen in te schrijven. Echter dit kan naar beide richtingen gaan in de
loop van de competitie want misschien heeft de club geluk en komen er nog wat
spelers bij zodat er wat meer ruimte ontstaat. Maar heeft de club tegenslag doordat
spelers met korfbal stoppen en dan zijn deze boetes serieus zwaar voor de clubs. Zij is
van mening dat een club enkel forfait geeft als deze niet in de mogelijkheid verkeerd
om een volledige ploeg samen te stellen. Zij vindt zulke hoge boetes heel absurd. En
bij zulke boetes gaan clubs op voorhand niet het risico aangaan om twee ploegen in
te schrijven en zullen dus maar één ploeg inschrijven. Met het negatieve gevolg dat
de jeugdleden minder gaan spelen en daardoor afhaken. En in plaats van de
momentele 7.000 leden komen we naar volgend jaar toe aan 6.000 leden.
Jan Andries meldt dat er momenteel niet kan ingegrepen worden in de voorgelegde
reglementswijzigingen, maar de bemerking zal worden meegenomen ter bespreking naar
de Raad van Bestuur en de Directie Competitie. Echter wenst hij mee te geven dat de
Raad van Bestuur deze forfait en boetes voorstelt omdat er dikwijls reclamaties van de
verenigingen komen dat, door de forfaitmeldingen van tegenstanders, hun jeugdspelers in
een competitie maar heel weinig wedstrijden (6 à 7) spelen.

Frank De Schryver (Kon. Boeckenberg K.C. vzw) zegt dat, door het verhogen van
boetes, er niet minder forfaits zullen zijn. Opvallend is wel dat een aantal forfaits
gegeven worden door steeds dezelfde ploegen om het klassement te manipuleren (om
met minder te verliezen dan als men normaal zou verliezen). De verhoging van
boetes zal hierin geen oplossing bieden maar er dienen andere maatregelen door het
Comité voor Wedstrijdzaken te worden genomen bij zulke gevallen. Tevens is hij van
mening dat, indien deze verhoogde boetes worden uitgeschreven, het geld niet aan
de federatie toekomt maar aan de club die benadeeld wordt.
Jan Andries duidt erop dat, met artikel 105, de Raad van Bestuur bij manipulatie van een
rangschikking al een eerste stap heeft ondernomen. Indien een achttal meer dan 50
procent van zijn geprogrammeerde wedstrijden forfait geeft wordt deze club geschrapt en
de wedstrijden geannuleerd. Het is aan de Raad van Bestuur, en ook aan de club, om
voor te stellen op welke andere manier we dit kunnen oplossen.
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Berlinda Heymans (R.K.C. Retie K.C. vzw) is van dezelfde opinie als Frank De
Schryver. Zij is van oordeel dat de forfait uitslag dient te worden aangepast. Want
een uitslag van 5-0 is een voetbalforfait maar niet een korfbalforfait. Een forfait van
18-0 of 15-0 is een veel realistischer forfaitgetal voor de korfbalsport.
Jan Andries neemt nota van deze opmerking maar kondigt aan dat, op dit ogenblik, aan
het voorstel niet geraakt worden. Indien op voorhand, door een vereniging, een
amendement was ingediend dan was er de mogelijkheid geweest om hierover te
stemmen.

Ann Van regemortel (Royal Scaldis S.C. vzw) informeert of al deze artikels onder punt
B vallen.
Jan Andries antwoordt dat er bepaalde artikels aan elkaar hangen. Hij stelt echter aan de
vergadering voor, daar deze stemming nogal gevoelig ligt, om de stemming niet in
totaliteit te behandelen maar in stukken te stemmen.

Kristin Goeman (Boutersem K.C. vzw) treedt haar clubcollega’s bij dat de huidige
voorstellen rond forfaits niet de kern van de zaak, rond de mentaliteit en het soms
manipuleren van uitslagen, zal aanpakken.
Stemming
Algemeen belang : alle stemgerechtigde leden
Artikels 21 – 22 – 25 Reglement van Wedstrijden
Stemming
Voor
Tegen
Onthouding

:
:
:

29
6
9

De wijziging van onderstaande artikels worden door de vergadering aanvaard en wordt:

Artikels Reglement van Wedstrijden
ART. 21
De scheidsrechter meldt alle overtredingen van de reglementen
in de door hem geleide wedstrijd aan het Comité voor
Wedstrijdzaken, dat zo spoedig mogelijk de boete en/of sanctie
bekend maakt. De penningmeester van de K.B.K.B. int de
boeten.

ART. 21
Zie Reglement van Wedstrijden

ART. 22
Arts 22-4 en 22-5 schrappen.

ART. 22
Zie Reglement van Wedstrijden
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ART. 25
25-1. De scheidrechter is verplicht het Disciplinair Comité in
kennis te stellen binnen de twee kalenderdagen na
afloop van de wedstrijd, indien:
- het goede verloop van de wedstrijd geschaad wordt,
door herhaalde overlast van het publiek;
- de scheidsrechter genoodzaakt is geweest, wegens
wangedrag van spelers, coaches, assistent-coach,
assistent-scheidsrechters, ploegafgevaardigden,
clubafgevaardigde(n), enig ander persoon die zich
op de in art. 85 genoemde bank bevindt of wegens
overlast van het publiek, een wedstrijd vóór het
einde te staken.
25-2. Het Disciplinair Comité stelt een onderzoek in teneinde
de eventuele schuldige partij of partijen te bepalen. Het
kan de in fout bevonden partij of partijen sanctioneren
en/of:
a. een forfaitscore, van 0 doelpunten voor en 5
doelpunten meer tegen, opleggen;
b. het spelen van één of meer thuiswedstrijden aan
deze club ontzeggen. Deze wedstrijden worden dan
gespeeld op het terrein gekozen door betrokken
tegenpartijen;
c. de verdere deelname aan de lopende competitie ontzeggen, ongeacht de toepassing van bepalingen van
art. 101-1;
d. de club een boete opleggen.
Bovenvermelde sancties kunnen zowel afzonderlijk als
in combinatie met elkaar opgelegd worden.

ART. 25
Zie Reglement van Wedstrijden.

25-2.

Het Disciplinair Comité stelt een onderzoek in teneinde
de eventuele schuldige partij of partijen te bepalen. Het
kan de in fout bevonden partij of partijen sanctioneren
en/of:
a. een forfaitscore, van 0 doelpunten voor en 5
doelpunten meer tegen, opleggen;
b. het spelen van één of meer thuiswedstrijden aan deze
club ontzeggen. Deze wedstrijden worden dan
gespeeld in een zaal gekozen door de betrokken
tegenpartijen;
c. de verdere deelname aan de lopende competitie ontzeggen, ongeacht de toepassing van bepalingen van
art. 101-1;
d. de club een boete opleggen.
Bovenvermelde sancties kunnen zowel afzonderlijk als
in combinatie met elkaar opgelegd worden.

Artikel 87 Reglement van Wedstrijden
Stemming
Voor
Tegen
Onthouding

:
:
:

40
1
3

De wijziging van onderstaand artikel wordt door de vergadering aanvaard en wordt:

ART. 87
Art. 87-1.
Een competitie kan, binnen hetzelfde competitiejaar, in één of
meerdere deelcompetities opgedeeld worden.
Als deelcompetitie wordt beschouwd elke reeks van, door het
Comité voor Wedstrijdzaken, geprogrammeerde wedstrijden
waar, op het einde ervan, een eindrangschikking wordt
opgemaakt die de basis is voor een nieuwe indeling binnen
dezelfde klasse.
Huidige nummering 87-1 tot en met 87-6 hernummeren als 872 tot en met 87-7.
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Artikel 95 Reglement van Wedstrijden

Ann Van regemortel (Royal Scaldis S.C. vzw) vraagt wie bepaalt wat overmacht is.
Jan Andries deelt mede dat de beslissing door het Comité wordt geveld die op dat
ogenblik de zaak behandeld.

Ann Van regemortel (Royal Scaldis S.C. vzw) haalt een voorbeeld aan van het
uitgevallen van de verlichting dat niet meer kan worden aangezet. Informeert of dit
voorbeeld onder overmacht valt.
Jan Andries licht toe dat het de verantwoordelijkheid onder het Comité voor
Wedstrijdzaken valt om te oordelen of, zoals in het voorbeeld hier aangehaald, iets
overmacht is. Indien een vereniging niet akkoord is met de beslissing van het Comité
voor Wedstrijden over het motief “overmacht” dan kan de vereniging nog altijd in beroep
gaan of achteraf naar cassatie. Overmacht is een algemene term die zo specifiek gekozen
werd om te vermijden dat er een opsomming zou komen wat overmacht inhoudt. Want
indien van overmacht een beschrijving zou zijn en er is een voorval waar de club niet kan
aan doen dan valt het buiten de opsomming en dit wou men vermijden.
Stemming
Voor
Tegen
Onthouding

:
:
:

41
0
3

De wijziging van onderstaand artikel wordt door de vergadering aanvaard en wordt:
ART. 95
95-1. Indien de ontvangende club op het aangegeven uur het
materiaal of het speelveld niet in orde heeft, behoudens
onoverkomelijke overmacht, betaalt zij een boete van 20
k. Indien dit, behoudens onoverkomelijke overmacht,
15 minuten na de officiële aanvangstijd nog steeds niet
in orde is, verliest zij de wedstrijd met 0 – 5.
95-2. Zie huidige 95-2
95-3. Zie huidige 95-3

ART. 95
Zie Reglement van Wedstrijden

Artikel 96 Reglement van Wedstrijden
Stemming
Voor
Tegen
Onthouding

:
:
:

43
1
0

De wijziging van onderstaand artikel wordt door de vergadering aanvaard en wordt:
ART. 96
96-1. De kleedkamers moeten een half uur voor het
aanvangsuur ter beschikking van de scheidsrechter,
assistent-scheidsrechter(s) en spelers worden gesteld.
Zijn ze op dat tijdstip niet beschikbaar dan betaalt de
ontvangende partij een boete van 20 k.
96-2. Zijn ze 15 minuten na het officiële aanvangsuur nog
steeds niet beschikbaar, dan verliest de ontvangende
partij de wedstrijd met 0 – 5.
96-3. Zie huidige 96-2
96-4. Zie huidige 96-3
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Artikel 97 Reglement van Wedstrijden
Stemming
Voor
Tegen
Onthouding

:
:
:

26
14
3

De wijziging van onderstaand artikel wordt door de vergadering aanvaard en wordt:
ART. 97
Een club , die meer dan twee kalenderdagen vóór het
aanvangsuur van de wedstrijd het Comité voor Wedstrijdzaken
bericht een vastgestelde wedstrijd niet te kunnen spelen, verliest de wedstrijd met 0 - 5 en betaalt een boete van 60 k en de
voor het inrichten van de wedstrijd gemaakte kosten.
Bovendien kan haar twee punten in de rangschikking worden
afgetrokken indien er moedwil, voorbedachtheid of voordeel
aan de gestelde daad is.
Toelichting ;
Zie huidige toelichting.

ART. 97
Zie Reglement van Wedstrijden

Artikel 98 Reglement van Wedstrijden
Stemming
Voor
Tegen
Onthouding

:
:
:

15
23
6

De wijziging van artikel 98 Reglement van Wedstrijden wordt door de vergadering niet
aangenomen.

Artikel 99 Reglement van Wedstrijden
Stemming
Voor
Tegen
Onthouding

:
:
:

29
10
5

De wijziging van onderstaand artikel wordt door de vergadering aanvaard en wordt:
ART. 99
99-1. Indien één der partijen het speelveld verlaat voor het
einde van de wedstrijd, betaalt ze een boete van 100 k en
verliest ze de wedstrijd met 0 doelen voor en 5 doelen
meer tegen dan het aantal door de tegenpartij gemaakte
doelpunten.
99-2. Zie huidige 99-2
99-3. Zie huidige 99-3
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Artikel 100 Reglement van Wedstrijden
Stemming
Voor
Tegen
Onthouding

:
:
:

43
1
0

De wijziging van onderstaand artikel wordt door de vergadering aanvaard en wordt:
ART. 100
Indien een ploeg na het door de scheidsrechter, bij het begin
van de 2de speelhelft, te geven fluitsignaal geen zes spelers op
het speelveld heeft gebracht, wordt de ploeg geacht als
hebbende het speelveld verlaten voor het einde van de wedstrijd
en is art. 99-1 en art. 99-3 van kracht.

ART. 100
Zie Reglement van Wedstrijden.

Artikel 101 Reglement van Wedstrijden
Stemming
Voor
Tegen
Onthouding

:
:
:

41
3
0

De wijziging van onderstaand artikel wordt door de vergadering aanvaard en wordt:
ART. 101
101-1. Wanneer een scheidsrechter genoodzaakt is geweest
wegens wangedrag van of belediging door spelers,
coaches, assistent-coaches, assistent-scheidsrechters,
ploegafgevaardigden, clubafgevaardigde(n), enig ander
persoon die zich op de in art. 85 genoemde bank
bevindt of wegens overlast van het publiek een wedstrijd
voor het einde te staken, wordt het door het Disciplinair
Comité schuldig bevonden achttal een boete van 100 k
opgelegd.
101-2. Bovendien kan haar twee punten in de rangschikking
worden afgetrokken indien er moedwil, voorbedachtheid
of voordeel aan de gestelde daad is.
101-3. Hebben beide partijen zich schuldig gemaakt aan de
overtredingen dan worden bovengenoemde
strafbepalingen op beide achttallen toegepast.
101-4. Heeft het Disciplinair Comité gebruik gemaakt van het
recht gegeven bij art. 25-2 c), dan wordt dit achttal
beschouwd als een teruggetrokken achttal conform art.
105.

ART. 101
Zie Reglement van Wedstrijden.

Artikel 102 Reglement van Wedstrijden
Stemming
Voor
Tegen
Onthouding

:
:
:
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De wijziging van onderstaand artikel wordt door de vergadering aanvaard en wordt:
ART. 102
102-1. Wanneer een achttal, ofschoon met 6 of meer spelers op
het speelveld aanwezig, weigert op het aangegeven uur
te spelen, verliest het de wedstrijd met 5 - 0, betaalt een
boete van 100 k, de voor het inrichten van de wedstrijd
gemaakte kosten en de scheidsrechtersonkosten.
Zij betaalt daarenboven de kosten zoals bepaald in art.
98-3 indien het ontvangende achttal betreft.
102-2. Bovendien kan haar twee punten in de rangschikking
worden afgetrokken indien er moedwil,
voorbedachtheid of voordeel aan de gestelde daad is.

ART. 102
Zie Reglement van Wedstrijden

Zij betaalt daarenboven de kosten zoals bepaald in art. 98-3
indien het ontvangende achttal betreft.

Artikel 103 Reglement van Wedstrijden
Stemming
Voor
Tegen
Onthouding

:
:
:

39
2
3

De wijziging van onderstaand artikel wordt door de vergadering aanvaard en wordt:
ART. 103
103-1. Wanneer twee clubs in onderling overleg een
vastgestelde wedstrijd niet spelen, dan betaalt elke club
een boete van 100 k en worden beide achttallen geacht
de wedstrijd met
0 - 5 te hebben verloren.
Zij betalen daarenboven elk de helft van de gemaakte
kosten zoals bepaald in art. 98-1.
103-2. Bovendien kan haar twee punten in de rangschikking
worden afgetrokken indien er moedwil,
voorbedachtheid of voordeel aan de gestelde daad is.

ART. 103
Zie Reglement van Wedstrijden

Zij betalen daarenboven elk de helft van de gemaakte kosten
zoals bepaald in art. 98-1.

Artikel 105 Reglement van Wedstrijden
Stemming
Voor
Tegen
Onthouding

:
:
:

41
3
0

De wijziging van onderstaand artikel wordt door de vergadering aanvaard en wordt:
ART. 105
105-1. Een club, die één of meer achttallen voor de competitie
heeft opgegeven, is verplicht in de wedstrijdklasse(n) of
afdeling(en), waarin ze is ingedeeld, met alle achttallen
tot het einde toe mede te dingen.
105-2. Indien een club een achttal uit de deelcompetitie
terugtrekt of een achttal voor de helft of meer van de
door het Comité voor Wedstrijdzaken
geprogrammeerde wedstrijden van de lopende
deelcompetitie, forfait geeft of opgelegd krijgt :
- betaalt zij per achttal een boete van 80 k;
- worden alle uitslagen uit de rangschikking
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verwijderd, zonder het recht op teruggave van
gestorte gelden;
- wordt het achttal op de laatste plaats van het
klassement geplaatst;
- worden alle nog geprogrammeerde wedstrijden van
de lopende deelcompetitie van het desbetreffende
achttal geannuleerd, zonder het recht op
teruggave van gestorte gelden;
- betaalt zij de gemaakte kosten met betrekking tot de
resterend geprogrammeerde wedstrijden.
Terwijl :
- alle kosten en/of boetes verschuldigd blijven;
- de tijdens de desbetreffende wedstrijden opgelopen
- formele waarschuwing(en);
- sancties opgelegd ingevolge art. 24 en/of
ingevolge uitspraak door een tuchtcomité
voor zover niet toegepast tijdens de desbetreffende
wedstrijden, niet vervallen.
105-3. Ingeval het Comité voor Wedstrijdzaken een forfait
uitspreekt op basis van art. 39, 40-5, 40-13 (jeugd), 414, 41-5 (jeugd),43-3, 44-3, 54-9, 55-4&5 of 114-5 dient
het de in gebreke gebleven club onmiddellijk op het
club@korfbal.be adres te verwittigen.
105-4. Het in art. 105-2 genoemde achttal kan, mits
mededeling aan het Comité voor Wedstrijdzaken ten
laatste 14 kalenderdagen voor aanvang van de
volgende deelcompetitie, terug deelnemen.

Artikel 105 Reglement van Wedstrijden
Stemming
Voor
Tegen
Onthouding

:
:
:

44
0
0

De wijziging van onderstaand artikel wordt door de vergadering aanvaard en wordt:
ART. 112
Indien een club handelingen pleegt die van aard zijn om de
rangschikking van een ploeg, opgemaakt volgens de bepalingen
van art. 111-3, art. 111-4 en art. 111-5, onrechtvaardig te
beïnvloeden, kan het Comité voor Wedstrijdzaken, na
onderzoek, deze ploeg sanctioneren.
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C. Beoordelaar en begeleider
(Aanpassing Reglement van Wedstrijden)

Ann Van regemortel (Royal Scaldis S.C. vzw) stelt de vraag of deze personen ook
een licentie van de federatie krijgen toegewezen zoals nu bij de
schotklokbedienaars. En op welke manier de controle zal worden gedaan.
Jan Andries stelt dat de beoordelaars en begeleider van de KBKB Vlaamse Liga vzw gratis
toegang hebben indien zij deze functie dienen uit te oefenen. Zoals momenteel bij de
scheidsrechters geldt de aanduiding van een beoordelaar of begeleider als bewijs.

Ann Van regemortel (Royal Scaldis S.C. vzw) meldt dat haar club dit anders
geïnterpreteerd had en van oordeel was dat de aanduiding van deze twee functies
niet door de KBKB Vlaamse Liga vzw werd gedaan maar door personen uit de clubs
zelf.
Jan Andries verduidelijkt dat de aanduidingen van beoordelaar en begeleider, die zijn
aangesteld in deze functie door de federatie, door het Comité Opleidingen Scheidsrechters
of het Centraal Scheidsrechters Comité worden gedaan.

Stemming
Algemeen belang : alle stemgerechtigde leden
Stemming
Voor
Tegen
Onthouding

:
:
:

44
0
0

De toevoeging aan artikel 85 Reglement van Wedstrijden wordt door de vergadering unaniem
aanvaard en wordt:

Toevoegen aan art. 85 Reglement van Wedstrijden
RvW ART. 85
De ontvangende club is verplicht te zorgen :
1. …
2. …
3. …
4. …
5. …
6. …
7. …
8. Niet van toepassing

RvW ART. 85
Zie Reglement van Wedstrijden

6.

…

8. voor maximum twee zitplaatsen waar de aangeduide
beoordelaar en/of begeleider, op zijn (hun) verzoek
kunnen plaats nemen. Deze zitplaats bevindt zich
langst de lange zijde (kant controletafel) tussen de
“bank” en de achterlijn van het speelgebied.

9. Zie tekst van huidig punt 8
10. Zie tekst van huidig punt 9
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D. Onderlinge confrontatie
(Aanpassing Reglement van Wedstrijden)

Stemming
Algemeen belang : alle stemgerechtigde leden
Stemming
Voor
Tegen
Onthouding

:
:
:

43
0
1

De wijziging van onderstaande artikels worden door de vergadering aanvaard en wordt:
Toevoegen aan artikel 111-5 Reglement van Wedstrijden
ART. 111
111-5. Eindigen een aantal achttallen met een gelijk aantal punten op de eerste plaats of op een plaats voor promotie of
degradatie naar lagere klasse, dan worden zij gerangschikt volgens het aantal gewonnen wedstrijden.
Is dit ook gelijk dan worden de onderlinge resultaten in rekening genomen, twee punten voor de winnaar, nul punten voor de verliezer, bij gelijk spel ieder één punt.
Is dit resultaat ook gelijk 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.
Is ook dit nog gelijk dan beslist het onderlinge doelgemiddelde, berekend tot op 1/1000ste door het aantal
doelpunten door een achttal gemaakt te delen door het aantal doelpunten dat tegen hetzelfde achttal is gemaakt.
Is dit ook gelijk dan worden zij gerangschikt volgens het doelsaldo, bekomen door het aantal doelpunten door een
achttal gemaakt te verminderen met het aantal doelpunten dat tegen hetzelfde achttal is gemaakt; is ook dit nog gelijk
dan beslist het doelgemiddelde, berekend tot op 1/1000ste door het aantal doelpunten door een achttal gemaakt te
delen door het aantal doelpunten dat tegen hetzelfde achttal is gemaakt.
Is dit ook gelijk, dan wordt een beslissingswedstrijd op neutraal terrein of een halve competitie op neutraal terrein
gespeeld.
De aldus bekomen rangschikking bepaalt wie kampioen is der klasse en wie in aanmerking komt voor promotie naar
een hogere klasse en voor degradatie naar een lagere klasse.
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E. Nationale Jeugdcompetitiedagen
(Aanpassing Competitiestructuur)

Ann Van regemortel (Royal Scaldis S.C. vzw) zegt dat men niet op voorhand op de
hoogte is van het speelschema en vraagt op welk tijdstip de lottrekking zal gebeuren.
Jan Andries beaamt dat het inderdaad de bedoeling is dat de ploegen niet naar een plaats
meer kunnen spelen in de Nationale Jeugdcompetitiedagen. De lottrekking zal op het
einde gebeuren na de laatste wedstrijd en op de locatie waar deze wedstrijd van de
Nationale Jeugdcompetitiedagen dan doorgaat. Zo zijn de clubs onmiddellijk in kennis
gesteld van het schema en kunnen zij zich voorbereiden.

Stemming
Algemeen belang : alle stemgerechtigde leden
Stemming
Voor
Tegen
Onthouding

:
:
:

44
0
0

De wijzigingen worden door de vergadering unaniem aanvaard en de competitiestructuur 1e
klasse jeugdreeksen korfbal (veld) wordt:
Wijzigingen aan Competitiestructuur 1ste klasse jeugdreeksen korfbal (veld)
ART. 2. Algemeen principe:
2.1. In de verschillende jeugdreeksen wordt gespeeld volgens het systeem van voorselecties, voorronden en eindronden.
2.2. Tijdens de Nationale Jeugdcompetitiedagen gelden de bepalingen van het “Tuchtreglement Nationale
Competitiedagen”.
De organisatie van de Nationale Jeugdcompetitiedagen is in handen van Comité voor Wedstrijdzaken en/of
Comité voor Jeugdkorfbal.
2.3. De indeling der afdelingen (titelpolen en groeipolen) gebeurt op basis van de door de verenigingen ingeschreven
achttallen rekening houdende met de voorselecties (cfr. punt 3).
Indien verenigingen met meerdere achttallen inschrijven worden ze als afzonderlijke achttallen beschouwd,
waarbij onderlinge uitwisseling van de volgens art. 41 Reglement van Wedstrijden in de desbetreffende achttallen
opgegeven spelers niet toegelaten is.
Een achttal dat uitkomt in de groeipolen wordt zoals art. 41.3 Reglement van wedstrijden beschouwd als een
lager achttal.
2.4. De 1ste klasse bestaat uit 6 afdelingen, van 4 achttallen elk, bestaande uit 4 titelpolen (afdelingen A t/m D) en 2
groeipolen (afdelingen E en F).
Het comité voor Wedstrijdzaken in overleg met het comité voor Jeugdkorfbal kan andersluidende beslissingen
nemen, die niet tegenstrijdig mogen zijn met het Reglement van Wedstrijden.
2.5. Alle in dezelfde afdeling spelende achttallen ontmoeten elkaar tweemaal, één keer op het terrein van elk der
mededingers, behoudens uitdrukkelijk andersluidende beslissing van het Comité voor Wedstrijdzaken.
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ART. 3. Voorselectie:
3.1. De Nationale Jeugdcompetitiedagen, bestaande uit maximum 2 wedstrijddagen, worden gespeeld volgens het
geldende Reglement Nationale Jeugdcompetitiedagen.
3.1.1. Op het einde van de Nationale Jeugdcompetitiedagen wordt een rangschikking opgemaakt, met enkel de
achttallen ingeschreven voor 1ste klasse, naargelang de resultaten behaald op het volledige tornooi, gaande
van de plaatsen 1 tot 24.
3.1.2. Achttallen ingeschreven voor 1ste klasse die niet deelnemen aan de Nationale Jeugdcompetitiedagen
worden allen ex aequo geklasseerd op de laatste plaats(en).
ART. 4. Voorronde:
4.3. De overige achttallen worden evenredig volgens de rangschikking uit de voorselectie ingedeeld in de groeipolen.
De achttallen bedoeld in punt 3.1.2. worden evenredig ingedeeld in de groeipolen volgens loting. Hierbij geldt
volgend schema:
Wijzigingen aan Competitiestructuur 1ste klasse jeugdreeksen korfbal (zaal)
ART. 3. Selectie:
3.1. De selectie wordt bepaald op basis van de rangschikking van de Nationale Jeugdcompetitiedagen en de gewogen
waarde van de rangschikking van de eerste helft van de voorronde veld.
3.1.1. Het plaatsnummer behaald op de Nationale Jeugdcompetitiedagen is de waarde die geldt voor de
Nationale Jeugdcompetitiedagen.
3.1.2. Aan de behaalde plaats in de afdeling (eerste helft van de voorronde veld) wordt per achttal een
basiswaarde toegekend (de 1ste  basiswaarde 1, de 2de  4, de 3de  8 en de 4de  12).
3.1.3. De rangschikking wordt bepaald op basis van de som van de waarden onder 3.1.1. en 3.1.2. van
onderhavige regeling.
Bij gelijke totaalquotering geldt de plaats in de rangschikking van de Nationale jeugdcompetitiedagen.
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F. Competitiestructuur 1ste klasse jeugdreeksen/2 achttallen zelfde club
(Aanpassing Competitiestructuur)

Stemming
Algemeen belang : alle stemgerechtigde leden
Stemming
Voor
Tegen
Onthouding

:
:
:

41
0
3

De wijzigingen worden door de vergadering aangenomen en de competitiestructuur 1ste
klasse jeugdreeksen/2 achttallen zelfde club wordt:
Wijzigingen aan Competitiestructuur 1ste klasse jeugdreeksen korfbal (veld)
ART. 2. Algemeen principe:
2.6. Bij onvoldoende inschrijvingen kan het Comité voor Wedstrijdzaken , in overleg met het Comité voor
Jeugdkorfbal onderstaande schema’s naar noodwendigheid aanpassen.
ART. 4. Voorronde:
4.4. De voorronden worden gespeeld volgens de bepalingen van het Reglement van Wedstrijden.
4.5. Op basis van de eindrangschikking van de voorselectie worden de 16 hoogst geklasseerde achttallen ingedeeld in de
afdelingen A tot en met D (de titelpolen). De indeling der titelpolen gebeurt evenredig volgens volgend schema A
of B. Het toe te passen schema zal, voor elke jeugdreeks afzonderlijk, na de laatste wedstrijd van de Nationale
Jeugdcompetitiedagen, door lottrekking, bepaald worden.
Schema A
A

B

C

D

1
8
9
16

2
7
10
15

3
6
11
14

4
5
12
13

Bij bovenstaand schema dient rekening gehouden te worden met art. 87-3 Reglement van Wedstrijden. In
voorkomend geval verwisselt het laagste gerangschikte achttal van dezelfde club van afdeling. Vermelde
verwisseling gebeurt A↔B, B ↔C, C↔D, D ↔A
(voorbeeld indien de achtallen 1en 8 behoren tot dezelfde club, verwisselen de achttallen 8 en 7 van afdeling;
de achtallen 5 en 13 behoren tot dezelfde club, verwisselen 13 en 16 van afdeling).
Schema B
A

B

C

D

1
5
12
13

2
6
11
14

3
7
10
15

4
8
9
16

Bij bovenstaand schema dient rekening gehouden te worden met art. 87-3 Reglement van Wedstrijden. In
voorkomend geval verwisselt het laagste gerangschikte achttal van dezelfde club van afdeling. Vermelde
verwisseling gebeurt A↔B, B ↔C, C↔D, D ↔A
(voorbeeld indien de achtallen 1en 5 behoren tot dezelfde club, verwisselen de achttallen 5 en 6 van afdeling;
de achtallen 8 en 16 behoren tot dezelfde club, verwisselen 16 en 13 van afdeling).
4.6. De overige achttallen worden evenredig volgens de rangschikking uit de voorselectie ingedeeld in de groeipolen.
De achttallen bedoeld in punt 3.2.2. worden evenredig ingedeeld in de groeipolen volgens loting, hierbij is art.
87-3 Reglement van Wedstrijden niet van toepassing.
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Dit volgens onderstaand schema:
E
17
19
21
23

F
18
20
22
24

4.7. Op het einde van de voorronde worden de achttallen gerangschikt rekening houdende met de bepalingen van art.
111-4 & 5 Reglement van Wedstrijden.
De rangschikking op het einde van de voorronde is bepalend voor de indeling in de eindronde.
ART. 5. Eindronde:
5.1. Op basis van de eindrangschikking van de voorronde worden de achttallen van elke afdeling opnieuw ingedeeld. De
afdelingen A en B zijn de titelpolen. De afdelingen C t/m F zijn de groeipolen.
5.1.1. De 1ste en de 2de gerangschikte achttallen van elke titelpool uit de voorronde worden volgens volgend
schema in de afdelingen A en B ingedeeld, hierbij is art. 87-3 Reglement van Wedstrijden niet van
toepassing:
Afd A
1ste A
1ste C
2de B
2de D

Afd B
1ste B
1ste D
2de A
2de C

5.1.2. De 3de gerangschikte achttallen van elke titelpool uit de voorronde en de 1 ste en de 2de gerangschikte
achttallen van elke groeipool uit de voorronde worden in de afdelingen C en D van de eindronde
ingedeeld.
De 4de gerangschikte achttallen van elke titelpool uit de voorronde en de 3de en 4de gerangschikte
achttallen uit elke groeipolen uit de voorronde worden in de afdelingen E en F van de eindronde
ingedeeld.
Dit volgens onderstaand schema, hierbij is art. 87-3 Reglement van Wedstrijden niet van toepassing:
Afd C
3de A
3de C
1ste E
2de F

Afd D
3de B
3de D
1ste F
2de E

Afd E
4de A
4de C
3de E
4de F

Afd F
4de B
4de D
3de F
4de E

Wijzigingen aan Competitiestructuur 1ste klasse jeugdreeksen korfbal (zaal)
ART. 2. Algemeen principe:
2.5. Bij onvoldoende inschrijvingen kan het Comité voor Wedstrijdzaken , in overleg met het Comité voor
Jeugdkorfbal onderstaande schema’s naar noodwendigheid aanpassen..
ART. 3. Selectie:
3.2. De achttallen worden ingedeeld in de afdelingen A, B en C volgens volgend schema, waarbij afdeling A de
titelpool is. Art. 87-3 Reglement van Wedstrijden is hier niet van toepassing.
Indeling zaalcompetitie 1

ste

Klasse

Afdeling A

Afdeling B

Afdeling C

1

9

17

2

10

18

3

11

19

4

12

20

5

13

21

6

14

22

7

15

23

8

16

24
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G. Nieuwe Jeugdreeks Aspiranten
(aanpassing Reglement van wedstrijden en Competitiestructuur)

Mandy Rosier (ASOC Ramsel KC vzw) geeft aan dat dit voorstel zeker een voordeel
zou zijn in hun vereniging. Zij drukt erop dat men niet naar het ledenbestand van zijn
vereniging moet kijken maar naar de kinderen zelf. Want als men de vergelijking
maakt van een 1e jaars cadet met een laatstejaars cadet (dit jeugdlid stapt het
volgend seizoen naar de scholieren) dan is hier toch een groot verschil merkbaar. Zij
roept op om bij deze stemming aan de kinderen te denken en niet naar het
clubverband.
Stemming
Algemeen belang : alle stemgerechtigde leden
Stemming
Voor
Tegen
Onthouding

:
:
:

15
26
3

Jan Andries meldt dat een artikel wordt aanvaard of verworpen met een meerderheid van
50 procent. In deze stemming, rekening houdende met de onthoudingen, moesten er 21
voorstemmen zijn om te worden aanvaard. Aangezien er 15 voorstemmen zijn is het
artikel niet aangenomen.

06.

KIEZING VAN BESTUURDERS
Vóór de pauze werden de stembiljetten opgehaald door het stembureau door middel van
afroeping van de namen van de clubs door Eddy Versele.
Eddy Versele geeft het resultaat van de telling van het stembureau:





Jan Andries
Karel Bastiaensen
Pierre Coppens
Marc Van Leuven

:
:
:
:

44
43
39
44

Eddy Versele dankt de vergadering voor de kiezing van de vier bestuurders die verkozen zijn
voor een ambtstermijn van twee jaar.
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Vlak na zijn laatste Jaarlijkse Algemene Vergadering werd oud-voorzitter Marc Van Leuven
gehuldigd.
Eddy Versele wenst, naar aanleiding van het afscheid van Marc Van Leuven als
bondsvoorzitter, zijn loopbaan te schetsen van zijn korfbalcarrière.
Onze bondsvoorzitter is, dit jaar, 50 jaar lid van de federatie. Maar volgens zijn eigen zeggen
zou het misschien ook wel langer kunnen zijn. Hij begon zijn korfbalcarrière bij de vereniging
Borgerhout waar hij 10 jaar in de jeugd en 18 jaar in ereklasse mee draaide. Hij was bij deze
club jeugdtrainer, later bestuurder, voorzitter en jeugdvoorzitter.
Marc Van Leuven heeft, als speler, een topcarrière achter de rug. Zo kan hij tuk gaan op 27
nationale selecties, en was hij jaren één van de meest handige spelers in de hoogste reeks.
Hij behoorde tot de top. En daarom verkoos men hem in 1982 tot Korfballer van het Jaar
samen met die andere grootheid Viviane Verbeeck. Eén jaar later in 1983 dan, verkoos men
hem opnieuw tot de beste net als Leentje Mattheyses. In 1985 kwam hij in het selecte clubje
van de Leden van Sportverdienste met meer dan 25 interlands.
Na zijn schitterende spelerscarrière - afgesloten in de gewestelijke reeksen - wou hij wel wat
terug doen voor de federatie. Uiteraard moest zijn eerste taak als bondsmedewerker iets te
maken hebben met het “spelletje”. In 1984 stapte hij in de toenmalige “Technische
Commissie” dat later het “Spelregelcomité” werd.
De grote stap kwam enkele jaren later. Enkelen konden hem overhalen om in de Raad van
Bestuur te stappen wat hij dan ook deed in 2000 en sneller als voorzien was hij in de
competitie 2002-2003 bondsvoorzitter. En zoals een goede bondsvoorzitter was hij steeds
stand by om bij verschillende comités een oogje in het zeil te houden. Zo zetelde hij van 2000
tot nu in volgende comités: voorzitter van het Comité Marketing, verantwoordelijk uitgever
van “ De Korf”, lid van het Jeugd comité, lid van Fincom, lid van de Directie Competitie,
afgevaardigde Beheerder in het Comité Topkorfbal, lid van de Directie Intern Beheer,
voorzitter Human Resources en lid van het Comité Internationale Zaken.
In 2010 werd hij benoemd tot Lid van Verdienste.
Nu hij niet wenst onder te doen voor de paus en ook aftreedt, evenwel als voorzitter van de
KBKB Vlaamse Liga vzw, heeft de Raad van Bestuur in conclaaf beslist om Marc Van Leuven te
benoemen als Voorzitter ter Ere. Deze benoeming werd door het Comité Erebeker
voorgedragen.
Jan Andries overhandigt Marc Van Leuven een geschenk.
Daarnaast wensen we hem ook de gouden pin als Erelid te schenken. Danielle Ruts stond
erop om dit te doen om, en ik citeer haar mail ‘’ t is maar om te kunnen zoenen hé !’.
De pin wordt door bestuurder en penningmeester, Danielle Ruts, bij Marc Van Leuven
opgespeld.
De Raad van Bestuur wenst evenwel ook zijn echtgenote in de huldiging te betrekken. Zij
moest hem vele avonden en weekends missen en, nu ze dat eindelijk gewoon is, is hij er
iedere avond terug alleen voor haar.
De vertegenwoordigers van het IKF wensten ook betrokken te worden in deze hulde voor
Marc Van Leuven.
Eddy Versele geeft het woord aan Frans Walvis.
Frans Walvis verwelkomt de aanwezigen en stelt zichzelf voor als korfbalpromotor.
Dit doen jullie Belgische clubs en Raad van Bestuur KBKB Vlaamse Liga vzw ook. En wat is er
mooier dan korfbal te promoten. Eigenlijk niets, dus ga daar zeker meer door.
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Hijzelf en Marc Van Leuven hebben samen een geschiedenis en verwijst naar zijn functie van
bestuurder in het KNKV waardoor hij dikwijls in contact is geweest met Marc Van Leuven. Hij
heeft hem eerst als bestuurder KBKB Vlaamse Liga vzw en later als bondsvoorzitter zien
komen. In 2005 ben ik gestopt in het KNKV als voorzitter, maar een korfbalvirus krijg je nooit
meer kwijt, en nu in mijn functie bij IKF promoot ik korfbal op meerdere gebieden. Er is al
meer korfbal en met een betere kwaliteit.
Maar hoe breng ik het woord?
De IKF wil erg graag dat in 2015 er 65 actieve korfballanden zijn, en een fantastisch
kampioenschap in België wordt georganiseerd. Hij vermeldt dat hij, verleden week, het
contract hiervoor heeft ondertekend, onder het oog van de camera’s, samen met Marc Van
Leuven en Eric Duchesne. En dit alles ter promotie van … en dat sluit aan bij het bruggentje
dat ik wil maken en dat deze verbinding één van de belangrijkste redenen is dat wij, Exco van
de IKF, twee jaar geleden in China besloten hebben om het W.K. 2015 aan België toe te
kennen. En dat met het idee en het plan om in België in het jaar 2015 naar 10.000 leden te
groeien. Dat plan staat als een huis en ik daag jullie, clubs en federatie, hiervoor uit om in
2015 om dit plan te realiseren.
Hij zegt dat Marc Van Leuven geweldige zaken heeft bereikt als speler en als bestuurder.
Toen hij vernam dat Marc Van Leuven zou vertrekken als bondsvoorzitter heeft de Exco van
de IKF unaniem besloten om Marc Van Leuven de Pin of Merit toe te kennen.
Senior Vice-president Frans Walvis van IKF overhandigt aan Marc Van Leuven de pin of Merit,
samen met een bijhorende kader.

Eddy Versele vervolgt dat naast de benoeming van Marc Van Leuven de Raad van Bestuur, in
conclaaf, gezocht heeft naar een waardige opvolger. De symbolische witte rook was er al na
de eerste stemronde waar een nieuwe paus voor de KBKB Vlaamse Liga vzw met eenparigheid
van stemmen werd verkozen. Wij vragen nu Marc Van Leuven om het ‘Habemus praeses’ te
vervolledigen met de naam.

Marc Van Leuven wenst een dankwoord uit de spreken naar Jan Fransoo en Frans Walvis.
Vooraleer we deze jaarvergadering gaan afsluiten wil hij de nieuwe voorzitter kenbaar maken,
namelijk Danielle Ruts.
Ergens in 2009 heb ik Danielle Ruts mogen voorstellen en ik ben zo vrij dit te herhalen en met
inbegrip van haar huidige taken. Danielle Ruts was in haar club Kon. Espero K.V. (nu K.C.
Verde vzw) en jeugdbestuurder en penningmeester, een functie die zij nog steeds uitoefent.
Zij vertegenwoordigt, als bestuurder in de KBKB Vlaamse Liga vzw, de functie van
penningmeester. Haar optredens op de jaarvergadering, als penningmeester, zijn steeds heel
verhelderend. Met een innemende glimlach zal zij iedereen op een verstaanbare wijze de
financiële wijze van credit en debet uitleggen. De balans is trouwens nooit zo rooskleurig
geweest als op dit ogenblik. Met haar optreden straalt zij een oprecht vertrouwen uit. Verder
leidt zij het Comité Fincom en volgt de financiële toestand van iedere Directie en Comité op.
In het jaarlijks beleid- en begrotingsconclaaf is zij de persoon die ons zachtjes op de realiteit
wijst.
Verder is zij nog elke week op het veld te zien als jeugdscheidsrechter. Ook maakt zij, als
bestuurder en penningmeester, deel uit van de Raad van Bestuur van de IKF. Daarboven op
heeft zij nog een eigen zaak, is huismoeder met drie kinderen en heeft twee leuke
kleinkinderen. Uiteraard zal de workload van Danielle Ruts wat aangepast dienen te worden
zodat haar functie van bondsvoorzitter een haalbare kaart wordt. Zij kan van Marc Van
Leuven en zijn collega’s alle steun verwachten.
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Danielle Ruts spreekt de aanwezigen toe:
De witte rook is uit de schouw gekomen, habemus … en het vervolg moet ik u schuldig blijven
We hebben wel geen 5 stemrondes nodig gehad, integendeel, vanaf het moment dat ik mijn
kandidatuur voorstelde binnen onze Raad van Bestuur voelde ik een unanieme steun van mijn
mannelijke collega’s voor de eerste vrouwelijke voorzitter van onze gemengde sport !!
Enige terughoudendheid was er wel met betrekking tot mijn functie van penningmeester,
maar dat wordt alvast een eerste actiepunt voor de komende weken, en uiteraard zal ik
zorgen voor de financiële continuïteit.
Graag wil ik samen met jullie korfbal groter op de kaart van de sportwereld zetten. Het
Wereldkampioenschap 2015 en 10.000 leden zal een belangrijk onderdeel zijn van ons beleid
de eerstkomende jaren. Tevens het ondersteunen van jullie verenigingen in de opleiding van
onze jeugd, het uitbreiden van ons scheidsrechterskorps, het uitwerken en verbeteren van de
ingezette segmentatie, … het zijn maar enkele hoofdpunten van mijn/onze actielijst.
Tevens wil ik graag een aanzet geven en stimulans zijn voor de leidinggevende vrouwen
onder ons om mee in te stappen in onze Raad van Bestuur. Ik geloof sterk in een gezonde
mix van mannen en vrouwen om een evenwichtig en krachtig bestuur samen te stellen.
Ik hoop op een positieve samenwerking en zal steeds openstaan voor opbouwende kritiek.
TOGETHER FOR KORFBALL !!

Verslaggeving: Julia Laurent
25-03-2013
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