KONINKLIJKE BELGISCHE KORFBALBOND
VLAAMSE LIGA V.Z.W.

VERSLAG VAN DE BIJKOMENDE ALGEMENE VERGADERING
van zaterdag 22 november 2013 in het Bondsgebouw K.B.K.B.
******************************************************
Aanwezig:
Bestuurders K.B.K.B.: Danielle Ruts (voorzitter), Eddy Versele, Jan Andries, Marc Van Leuven, Frank
Buvens, Peter D’hollander, Alex Elewaut en Eric Duchesne.
Secretaris-generaal: Jan Van den Berghe.
Namens het secretariaat: Julia Laurent.
De stemgerechtigde clubs:
K.C. Ago Aalst vzw, Kon. A.K.C. vzw, Appels K.C. vzw (volmacht aan Royal Olympia Anderlecht vzw),
Artemis-Schoten K.C. vzw, ASOC Ramsel vzw, Kon. A.T.B.S. vzw, K.C. Berkenrode vzw, K.C. BeverenWaas vzw, Boechout-Vremde K.C. vzw, Kon. Boeckenberg K.C. vzw, Kon. Borgerhout/Groen Wit K.C.
vzw, Boutersem K.C. vzw, Catbavrienden K.C. vzw, Deurne vzw, Ekerse K.C. vzw, K.C. FloriantMerelbeke vzw, Geelse K.C. vzw, Hoboken 2000 vzw (volmacht aan Catbavrienden K.C. vzw),
Hoevenen K.C. vzw, Hove K.C. vzw, KCBJ vzw, KCOV vzw, Kon Kwik K.C. vzw, Leuven K.C. vzw, K.C.
Loenhout vzw, Meeuwen K.V. vzw, Royal Mercurius K.C. vzw (volmacht aan Verde vzw), Kon. Minerva
K.C. vzw, Kon. Neerlandia K.C. vzw (volmacht aan K.C. Floriant-Merelbeke vzw), 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 vzw, The Blue Ghost Anzegem vzw, Verde vzw, Vobako Lichtaart vzw, Kon. K.C.
Voorwaarts vzw.
Aanwezig club niet stemgerechtigd:
Kon. Ganda K.C. vzw en Sikopi vzw (beiden zonder volmacht).
Namens de Ereleden: Jenny Bogaert-Everaert, Emiel Marckx, Ludo Wils en François Springael.
Voorzitter-ter-ere: Herman Gielen, Jean-Claude Ghillebert en Marc Van Leuven.
Namens het Comite voor Behandeling van Beroepen : Willem Maerievoet.
Namens het Comité der Reglementen: Werner De Vooght.
Verontschuldigd:
 Bestuurder Pierre Coppens en Karel Bastiaensen.
 Erelid Wim Bosmans en Ton Marteyn.
 Stemgerechtigde vereniging Bornem K.C. vzw.
Niet aanwezig : de stemgerechtigde clubs Joki vzw, Kapellen vzw, Vosko K.C. vzw en Vos Reinaert.
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OPENINGSWOORD VAN DE BONDSVOORZITTER DANIELLE RUTS
“Geachte Voorzitters ter Ere, Herman, Jean-Claude, Marc,
Geachte Ereleden, leden van verdienste,
Dames, Heren van de Comités,
Beste clubafgevaardigen,
Welkom op deze eerste door een vrouw geleidde Algemene Vergadering, zij het een Bijkomende.
Tijdens onze eerste bestuursvergaderingen na de Jaarlijkse Algemene Vergadering in maart werden
de functies van de bestuursleden besproken en geheroriënteerd. Eddy Versele die zich, na een derde
afkeuring van zijn jeugdplan, niet meer gesteund voelde, gaf zijn Directie Jeugd door aan onze
kersverse ere-voorzitter Marc Van Leuven.
Eddy Versele zag een nieuwe uitdaging in de
ondersteuning en opvolging van nieuwe clubs en clubs in nood. Aanvankelijk werd de Directie
Kwaliteit, Ondersteuning en Nazorg gedoopt, maar uit latere gesprekken bleek die ondersteuning
nauw samen te hangen met de onderlinge samenwerking tussen de verenigingen in de diverse regio’s
en de regionale organisatie van de talentontwikkeling bij onze jeugd Alzo werd zijn Directie
omgedoopt tot Directie Regiowerking. Een eerste resultaat van die werking krijgen jullie zo meteen
voorgeschoteld.
Daarnaast werd Alex Elewaut bereid gevonden om ook de nieuwe Directie Scheidsrechters te leiden.
Voornamelijk om de goede verstandhouding tussen het Comité Opleiding Scheidsrechters en het
Centrale Scheidsrechterscomité te bewerkstelligen en een cohesie te creëren tussen opleidingen,
bevorderingen en aanduidingen van scheidsrechters.
Als overkoepeling voor onze Comités Internationaal Korfbal, Internationale Zaken en de Werkgroep
WK 2015 werd de Directie Internationaal in het leven geroepen onder leiding van Eric Duchesne.
Tenslotte met het uittreden van Marc Breugelmans werd overeengekomen dat de Directie Recreatie
samen met Promotie onder te brengen bij Karel Bastiaensen.
Ondertussen zijn we 8 maanden verder en wil ik graag de nieuwe uitdagingen voor onze Raad van
Bestuur voorleggen.
Op IT-gebied staat de verdere ontwikkeling van onze website als prioriteit 1 genoteerd. We zijn ons
terdege bewust dat onze website momenteel verre van in orde is.
Reeds geruime tijd zijn we
hiermee bezig maar sedert het toetreden van Eric Duchesne en zijn recente aanstelling als voorzitter
van de IT-groep komt er toch schot in de zaak. Er zal eerst gezorgd worden dat hetgeen er nu is
degelijk werkt (zoals onder andere de e-leidraad) en pas dan zullen nieuwe implementaties
doorgevoerd worden.
Op competitievlak ligt onder andere de aanpassing van onze veldcompetitie op tafel, een puntje
waarvoor we jullie mening al gevraagd hebben en waar jullie ook zo meteen al over zullen
geïnformeerd worden.
Om sneller nieuwe scheidsrechters op te leiden zijn we gestart met een modulair opleidingssysteem.
De instap is laag en wil men hogerop geraken kan dit via diverse modules. Ook is het begeleiden en
beoordelen van onze scheidsrechters op punt gesteld en worden nu veel meer scheidsrechters tijdens
hun wedstrijden begeleid. Sinds kort zijn we ook gestart met het medisch begeleiden van onze
scheidsrechters. Op basis van een medische test worden trainingsprogramma’s opgesteld die de
fysieke paraatheid van onze scheidsen zal verbeteren. Dat hierin gesegmenteerd zal moeten gewerkt
worden is ondertussen wel duidelijk geworden. De grote uitdaging blijft echter nog steeds om ons
scheidsrechterscorps te verdubbelen, maar daar moeten jullie clubs aan meewerken, vooral door in
eerste instantie respect te tonen voor de scheidsrechters die wekelijks tussen de lijnen staan. Hier
geldt de leuze, als je denkt dat je het beter kan, doe het dan ook zelf ! Ik denk dat we ons corps dan
minstens verdriedubbelen !
Voor onze jeugd ligt nog steeds het U12-U14-U16 verhaal zeer gevoelig. We blijven volharden en zijn
weer bezig om een goed plan voor te bereiden zodat we jullie allen kunnen overtuigen om er mee in
te stappen. Waarom geen korfbal 4 tegen 4 bij onze jeugd? Ook de organisatie van de Nationale
Jeugdcompetitiedagen en de spelgelegenheid voor onze jonge beginnende korfballertjes liggen ter
evaluatie en nieuwe ideeën worden besproken.
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Directie Opleidingen staat voor de grote uitdaging om onze kaderwerking te verbeteren. Zowel naar
onze eigen bondsmedewerkers toe als naar jullie verenigingen. Zo zijn we gestart met het
structureren van de infosessies voor onze leaguecompetitie, wat volgend seizoen zal resulteren in een
verbeterde communicatie. Ook mediatraining, momenteel opgestart voor scheidsrechters, staat reeds
op het programma.
Naast onze kaders zijn ook onze trainers een belangrijke doelgroep voor opleidingen. VTS (Vlaamse
Trainersschool) en Bloso leggen steeds nieuwe normen op om subsidies te kunnen krijgen, waardoor
het zeer belangrijk zal worden dat elke vereniging met gekwalificeerde trainers zal werken.
Voor Topsport is de grootste uitdaging momenteel het Goud in WK 2015.
Een speciaal
trainingsprogramma voor onze dames werd opgestart, we zullen hier hopelijk de resultaten al van
kunnen zien tijdens de komende zaalcompetitie. Verder kijken ze steeds naar de toekomst en blijven
U16 en U19 selecties continu in opleiding.
Samenhangend met het WK 2015 is, zoals jullie weten, voor promotie de grote uitdaging … 10.000
leden in 2015. Hier is nog veel werk aan de winkel maar, zoals jullie al op de website hebben kunnen
lezen ,zijn we door de Vlaamse overheid mee geselecteerd met een Innovatieproject. Dit High5
project werd uitgewerkt in de regio Kempen en zal ons in staat stellen om meer scholen te bereiken
met een aangepaste korfbalvorm. Jullie zullen hier binnenkort zeker nog meer van horen en mocht je
je aangesproken voelen om hierin mee te werken, laat het zeker weten aan Karel B astiaensen.
Ook de opstart van Beachkorfbal door Directie Recreatie ligt mee aan de basis van ons 10.000-doel.
Laagdrempelig beginnen korfballen om zo door te groeien naar clubs en competitie.
Persoonlijke communicatie met en ondersteuning van onze nieuwe, kleine en grote clubs is de grote
doelstelling van Directie Regiowerking. Daarnaast ook zorgen dat clubs binnen een regio met elkaar
samenwerken om samen sterker te worden. Ook het opstarten van regionale korfbalscholen om onze
jonge getalenteerde korfballertjes technisch sterker te maken wordt besproken.
En temidden van al deze uitdagingen is een bestuurder nodig die alles reglementair in de goede banen
blijft leiden, ik kan u vertellen geen simpele opdracht !
U hoort het, elke bestuurder heeft een goed gevuld bordje voor hem staan en mijn taak zal erin
bestaan om er voor jullie een lekker smakend menu van te maken.
Mijn grote betrachting zal zijn om éénieder op zijn niveau en in zijn discipline korfbal te laten spelen
met een reglementering die duidelijk en overzichtelijk blijft en met als grote doel meer mensen aan te
trekken naar onze unieke gemengde sociaalvoelde en toch ook top-sport.
Om dit te kunnen bereiken zal een gestructureerde en open communicatie onontbeerlijk zijn, iets waar
ook nog hard aan zal moeten gewerkt worden !
Ik neem deze uitdaging aan, maar niet alleen, enkel met de steun en medewerking van mijn
bestuurders en jullie verenigingen zullen we ons doel kunnen bereiken !
Bedankt.”
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Danielle Ruts brengt de vergadering op de hoogte dat Pierre Coppens niet kan aanwezig zijn en
verleent het woord aan Marc Van Leuven.
Marc Van Leuven meldt dat het punt op de agenda “Diploma uitreiking Veldfinales 2012-2013” de
laatste 20 jaar werd behandeld door collega Pierre Coppens. Vandaag kon hij niet aanwezig zijn daar
hij zijn andere pet, namelijk deze van IKF draagt in Croydon bij Londen als CO bij de Europacup First
Round.
Plichtbewust zoals hij is, heeft hij zijn jaarlijks verslag van de laatste veldfinales gemaakt, en het is me
een eer en genoegen om Pierres werk hier voor te dragen.

UITREIKING KAMPIOENENDIPLOMA’S VELDCOMPETITIE 2012-2013
Cadetten Finale veld 2012-2013
“De jeugdfinales werden ingericht op de prachtaccommodatie van ASOC in Herstelt. Een nieuwe en
kleine club qua aantal leden, maar groot qua inzet, met medewerkers met een korfbalhart. Proficiat
mensen van Herselt, het evenement was af.
De finale cadetten werd betwist tussen Vobako A en Temse A. De teams waren goed voorbereid. De
beide coaches hadden hun spelers de nodige motivatie meegegeven, want de tegenstrever mocht
zeker niet onderschat worden. De ganse wedstrijd was het haasje over qua score. Men gaf geen
duimbreed toe. Het was een mooi wisselend spektakel qua aanval en verdediging. De scheidrechter
van dienst Jozef Van Acker en zijn assistent Luc Janssens kregen een mooie finale om te fluiten. Ook
de vele mensen achter de lijnen hebben er van genoten. De beide ploegen waren quasi even sterk.
Daardoor spanning ten top, met voor cadetjes fraai korfbal. De einduitslag werd 6-7, in het voordeel
van Temse.
Proficiat Temse met deze eerste nationale titel.”

Peter Borghgraef, voorzitter van K.C. Temse vzw, ontvangt uit handen van Peter D’hollander het
diploma "Nationaal Cadetten Kampioen Veld van België".

Scholieren Finale veld 2012-2013
“De finale scholieren werd betwist tussen Borgerhout/GW A en Meeuwen A. Aangezien de beide
teams kampioen werden in hun reeks, hadden ze elkaar in de eindronde nog niet ontmoet. Het werd
vlug duidelijk dat Meeuwen de meeste troeven in handen had, terwijl Borgerhout /GW de underdog
was. De druk van Meeuwen groeide tijdens de ganse wedstrijd en resulteerde in knappe
korfbalstaaltjes. Wat de jongeren van Borgerhout/GW ook probeerden, ze konden het tij niet meer
keren, zodat de eindcijfers 7-15 duidelijk maakten dat Meeuwen verdiend veldkampioen werd bij de
scholieren.”

Jan Andries overhandigt het diploma "Nationaal Scholieren Kampioen Veld van België” aan
Koen Baeten, raadslid van Meeuwen K.V. vzw.
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Junioren Finale veld 2012-2013
“De finale junioren werd betwist tussen Floriant A en Kwik A. De IKF scheidsrechter Vincent Van Der
Beken, samen met zijn assistent Michael Janssens, kregen 2 zeer gemotiveerde ploegen
voorgeschoteld. Van bij aanvang bewezen de teams uit de Gentse en Antwerpse regio dat ze de beker
mee naar huis wilden nemen. Het werd een spannende match, met afwisselend mooie aanvals- en
verdedigingsmomenten. Soms wat bitsig en hard, wegens de gespannen zenuwen, zowel op als naast
het veld. Bij de rust kon het nog alle kanten uit, met een licht voordeel voor Kwik. De 2 e helft startte
opnieuw met flitsend korfbal, maar naarmate de 2e helft naar zijn einde liep, werd Kwik iets sterker.
De eindcijfers 16-20 geven zeker weer dat we een hoogstaande wedstrijd hebben gehad met maar
liefst 36 doelpunten. Het was dus Kwik dat het best met de druk kon omgaan en verdiend kampioen
werd.”

De afgevaardigde Ken Coekaerts van Kon. Kwik K.C. vzw, ontvangt van Eddy Versele het
diploma "Nationaal Junioren Kampioen Veld van België".

Senioren Finale veld 2011-2012 op Boeckenberg
“De seniorfinale vond plaats op de nieuwe prachtaccommodatie van PUTSE, met zijn 4 korfbal
kunstgrasterreinen, een grote club met heel wat ervaring op het gebied van het organiseren van
finales. Proficiat Putse en zijn vele vrijwilligers met het geleverde werk.
De finale senioren werd betwist door Boeckenberg en Voorwaarts.
De week voordien hadden we de kruisfinales gehad
Boeckenberg
AKC
23 - 9
Voorwaarts
Scaldis
16 - 15
Toen was het al overduidelijk dat Boeckenberg gemotiveerd was voor de finale, terwijl Voorwaarts, na
die knappe halve finale tegen Scaldis, klaar leek voor een spannende eindstrijd. Het veld van Puste
was uiteraard perfect, het zonnetje van de partij, wel met de gekende stevige wind, maar deze zou de
pret niet bederven.
De wedstrijdleiders Bjorn Elewaut en Jan Nelen zagen een eenzijdige wedstrijd qua scorend
vermogen. Bij Voorwaarts lukte het niet zo best, terwijl het anderzijds leek of bij Boeckenberg bijna
elke bal door de mand ging na mooi en vlot samenspel. De 2e helft gaf eenzelfde speelbeeld als de
eerste. En al hoopten de neutrale kijkers op een close wedstrijd, het wou maar niet lukken bij de
Groenwitten. Na een mooi seizoen, herinner u hun resultaten in de zaal, de Bekercompetitie en de nog
maar net gewonnen halve finale tegen Scaldis, was blijkbaar alles uit de kast gehaald.
Boeckenberg was op deze finaledag veel te sterk en won duidelijk het kampioenschap met 19-6
cijfers.”

Bondsvoorzitter Danielle Ruts overhandigt aan Frank De Schryver, voorzitter Kon. Boeckenberg
K.C. vzw uit, het diploma “Kampioen van België Veld” .

De diploma’s van de verenigingen ASKC (2e klasse) en Leuven (cadetten 2e klasse) werden na de
vergadering door secretaris-generaal Jan Van den Berghe overhandigd aan de afgevaardigden van
deze vereningen.
Het diploma van Mercurius (3e klasse) en Kapellen (4e klasse) zullen per post door het bondsbureau
aan het clubsecretariaat worden verzonden.
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Danielle Ruts verleent het woord aan Eddy Versele om de voordracht over de stand van zaken
Onderzoek clubs in moeilijkheden toe te lichten.

De Raad van Bestuur KBKB heeft een poging ondernomen om een onderzoek te doen tot een objectief
onderzoek naar clubs in moeilijkheden. De aanzet hiervan was dat in het verleden een aantal clubs
soms in moeilijkheden verkeerden en dat de Raad van Bestuur hiervan te laat op de hoogte was.
Daardoor konden er geen hulpacties, vanuit de KBKB, meer ondernomen worden om de club weer
terug gezond te maken.
Om dit toekomstgericht te voorkomen werd aan Marc Van Leuven en Jan van den Berghe gevraagd
om een oplijsting te maken van een aantal parameters welke als barometer zullen dienen om aan te
geven of een club misschien in moeilijkheden zou kunnen verkeren.
Echter is het goed mogelijk dat een club, met voor de KBKB negatieve parameters, niet in
moeilijkheden verkeert want de oorzaak kan ergens anders liggen. Men wenst niet meer te werken op
“buikgevoel” want dan is het mogelijk dat een verkeerde club wordt geholpen terwijl een andere club,
die volgens de KBKB een goed werkende club is, ten onder gaat.
Zo heeft men gezocht naar kwantificeerbare indicatoren die, alleen of in combinatie, mogelijk kunnen
duiden op structurele problemen bij clubs. De clubs worden, in deze eerste fase, voor de opmaak van
deze barometer niet bevraagd. De federatie zelf zoekt de indicatoren op uit objectieve gegevens.
Eddy Versele geeft aan dat als een club veel of geen trainers A heeft, in eerste of lagere klasse
uitkomt in deze fase geen rol speelt. Het gaat enkel over de leefbaarheid van de club en niet over de
ideale werking ervan.
Men heeft indicatoren trachten te zoeken op drie vlakken, namelijk sportief, intern en extern
bestuurlijk gebied.
De indicatoren op sportief vlak:
1. Het aantal clubleden telt minder dan 30 personen.
2. Jeugdleden vertegenwoordigen minder dan 40 procent van het totale ledenaantal van de club.
3. Geen jeugdploegen ingeschreven in de competitie. De Raad van B estuur vindt een club zonder
4.
5.
6.
7.

jeugdploegen in de competitie op sportief vlak een alarmindicator. Een club kan wel een tijd
overleven zonder jeugd maar op termijn is de club ten dode opgeschreven.

Geen deelname aan wriemeldagen en/of miniemen- en pupillen speelgelegenheid.
De club geeft voor 30 procent forfait voor zijn geprogrammeerde wedstrijden.
Vijf keer forfait per jaar met de 1e gewestelijke en reserven.
Tweemaal forfait per jaar met de eerste ploeg.

De indicatoren op intern bestuurlijk vlak:
1. Het aantal bestuursleden in de club is kleiner of gelijk aan 3 personen

2.

Indien er één
bestuurslid wegvalt is er een probleem naar het vzw-statuut toe. Dat statuut zegt dat er niet
minder dan drie bestuursleden mogen zijn.

Er is een wissel van de functie van secretaris, voorzitter of penningmeester twee of meerdere
keren per drie jaar (door mogelijk een geschil in het clubbestuur)
3. Een kernbestuursfunctie (secretaris, voorzitter of penningmeester) wordt langer dan 10 jaar
door één en dezelfde persoon uitgeoefend. (ofwel oefent de persoon in kwestie zijn taak zo

perfect uit dat niemand deze wenst over te nemen ofwel is hij/zij vastgeroest in deze functie)
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De indicatoren op extern bestuurlijk vlak:
1. Bij bondsschulden (duidt op een financieel probleem bij de vereniging)
2. Wanneer een werkende club aaneensluitend driemaal ongewettigd afwezig is op een
algemene Vergadering of Bijkomende Algemene Vergadering van de federatie (alhoewel men

als vereniging een volmacht kan geven aan een andere vereniging)

3. Het laattijdig indienen van documenten zoals schrappingslijsten, inschrijvingen competities,
spelerslijsten, ….
4. Per seizoen meer dan 10 K boete per lid hebben
5. Geen deelname aan Jeugdscorekaart
Eddy Versele herhaalt dat de indicatoren in andere sectoren over het optimaal functioneren van de
club voorlopig nog niet worden meegenomen.
Momenteel wordt het waarborgen van de
bestaanszekerheid van de club als prioriteit aanzien.
De indicatoren uit bovenstaande vlakken worden geordend naar belangrijkheid (bijvoorbeeld het punt
dat uw club geen of zeer weinig jeugd heeft is beduidener dan éénmaal geen vertegenwoordiging op
een jaarvergadering).
Er worden drie groepen (A-B-C) gemaakt naargelang hun belangrijkheid van noodsignalen.
Groep A (alarm):
 Geen jeugdploegen in competitie
 Forfait voor 30 % van de geprogrammeerde wedstrijden
 Aantal bestuursleden is kleiner of gelijk aan 3
 Bondsschulden
Groep B (ernstig):
 Ledenaantal minder dan 30
 Geen deelname aan wriemeldagen en/of miniemen- en pupillenspeelgelegenheid
 2 x forfait/per jaar met zijn eerste ploeg
 Kernbestuursfuncties wijzigen twee of meer keer per drie jaar
 Per seizoen meer dan 10 K boete per lid
Groep C (aandacht):
 Jeugdleden minder dan 40 % van het totale ledenaantal
 5 x forfait per jaar met 1e gewestelijke en/of reserven
 Kernbestuursfuncties langer dan 10 jaar in functie
 Laattijdig indienen van documenten
 Aaneensluitend 3 x ongewettigd afwezig op jaarvergaderingen
 Niet deelnemen aan de Jeugdscorekaart
Al de gegevens worden permanent bijgehouden op wekelijkse of maandelijkse frequentie naargelang
het aantal wedstrijden of de maandelijkse ledenstatistiek. De federatie spreekt van een potentieel
gevaar bij 1 alarmindicator (groep A) of gelijktijdig twee ernstige indicatoren (groep B) of gelijktijdig
één ernstige indicator (groep B) en twee aandachtsindicatoren (groep C) of gelijktijdig drie
aandachtsindicatoren (groep C).
De resultaten werden door de federatie verwerkt in een bestand. Op basis van een fictief voorbeeld
(zie excel bij de slides) geeft Eddy Versele aan dat al de weergegeven roze blokjes niet voldoen aan
de eisen.
Aan de hand van de resultaten wordt per club een volledig dossier samengesteld. Zo waren we
verbaasd te constateren dat ook eerste en hoogste klassers voorkomen in deze lijst. Ook zullen
nieuwe verenigingen gedurende de eerste vijf jaar op basis van deze indicatoren worden opgevolgd.
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Wanneer een alarmindicator bij een club wordt vastgesteld wordt onmiddellijk een onderzoek ingezet.
Er wordt een analyse gemaakt van het aantal leden en jeugdleden en de evoluatie hiervan enz … en
aan de hand van deze gegevens wordt een objectief rapport opgemaakt dat aan de club in kwestie
bezorgd zal worden.
De club heeft dan de mogelijkheid om het rapport op voorhand in te kijken.
Daarna wordt op basis van dit dossier een bijeenkomst belegd met het clubbestuur om de gegevens te
bespreken en de mogelijke problematiek te bekijken en een oplossing te zoeken. Echter indien een
club vindt dat er geen bijeenkomst nodig is omdat zijn club niet in moeilijkheden is kan men de
federatie hierover schriftelijk berichten.
De KBKB zou graag, om de twee jaar, een onderzoek plegen bij het laagste segment en alle drie jaar
bij de middelste en hoogste segment, maar dit is afhankelijk of de federatie voldoende mensen
beschikbaar heeft voor deze bijeenkomsten.
Het eerste rapport naar de club toe bestaat uit 13 grafieken met o.a. de evoluatie ledenaantal en dit
per reeks van 1994 tot en met heden, het aantal wedstrijden en het overzicht clubbestuurders van
de laatste 10 jaar, afwezigheden op de Algemene Vergadering of Bijkomende Algemene Vergadering,
boetes met omschrijving van de laatste drie jaar. Ook werden – ter informatie - de gediplomeerde
trainers opgenomen.
Voor de federatie is het een controledocument dat aan de club bezorgd wordt. Indien de club niet
akkoord gaat met bepaalde factoren worden deze terug nagezien door de federatie. Met deze
verslaggeving heeft de club ook zicht op alle boetes van zijn club. Soms worden boetes gegeven die
op een relatief eenvoudige manier (bv. geen handtekening coach op het formulier) door de club kan
worden vermeden zodat de omvang van de boetes verminderd.
Na het opgemaakt rapport volgt een bijeenkomst met de desbetreffende club in hun clublokaal of in
het bondsgebouw KBKB. Om een continuïteit te hebben en de club met een uniform systeem te
benaderen zal de afvaardiging, vanwege de federatie, altijd bestaan uit Eddy Versele, François
Springael en Jan Van den Berghe. Van deze drie personen zullen steeds twee personen present zijn
op de bijeenkomsten. Wij vragen bij deze vergadering de aanwezigheid van drie clubbestuurders,
maar geen trainers of clubbestuurders die een trainerfunctie uitoefend. Deze laatste zijn niet
rechtstreeks betrokken met de administratieve werking en hebben een andere invalshoek.
Na de bijeenkomst wordt een verslag gemaakt, men stelt suggesties voor en maakt verdere
afspraken. Hierna volgt een eindrapport. Inmiddels kwam, voor de eerste maal, al een eindrapport
ter bespreking.
In het door de federatie opgemaakt systeem is het mogelijk dat niet de juiste criteria zijn opgenomen
om correct vast te stellen of een club al dan niet in moeilijkheden verkeerd. Daarom zal de methode
geevalueerd en zullen mogelijk de normen worden aanpast. Tevens zal worden nagegaan, bij zowel
de KBKB als de clubs, of de werkwijze gepast is.
In het opgemaakt overzicht werden 16 clubs genoteerd die mogelijk in moeilijkheden verkeren. Bij dit
aantal werden er ook grote club waargenomen. Aangezien de afvaardiging van de KBKB een beperkte
groep is kan men niet iedereen tegelijkertijd bezoeken. Voor deze reden worden de clubs uit eerste
klasse op een andere wijze benaderd en wordt hen een overzicht bezorgd met ons verzoek hun boetes
na te gaan zodat men een beter zicht heeft.
Tegen eind 2014 zal worden nagegaan of het onderzoek resultaten heeft geboekt.

Ann Van regemortel (Scaldis) vraagt of aan elke club een persoonlijk rapport wordt verzonden.
Eddy Versele antwoordt dat enkel de clubs, waarvan de federatie heeft opgemerkt dat deze mogelijk
een club in moeilijkheden zou zijn, een rapport toekrijgen.
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Het is niet de bedoeling dat de clubs op de hoogte worden gesteld welke clubs eventueel SOS-clubs
zijn. Ook is het niet de bedoeling om bij elke club erop te duiden dat zij met een bepaald punt slecht
bezig zijn. Het staat de club vrij om o.a. met een aantal clubs in te schrijven in de competitie of forfait
te geven. De Raad van Bestuur wil hier geen standpunt innemen. Het enige wat de Raad van
Bestuur wenst is proberen ondersteuning te geven bij clubs in moeilijkheden.

Ann Van regemortel (Scaldis) spreekt lof over dit initiatief van de federatie maar is van mening dat
deze tool voor elke club beschikbaar zou mogen zijn.
Eddy Versele zal elke club een overzicht bezorgen tegen einde 2013.

Frederik Van Tichelen (Loenhout) stelt voor, met de intentie om het werk te minimaliseren, dat de
clubs die hun doorlichting wensen deze aanvragen bij Eddy Versele.
Eddy Versele licht toe dat hij reeds in het bezit is van een overzicht van elke vereniging. Deze dient
nog enkel aangevuld met de gegevens tot einde van dit jaar. Na verwerking van deze gegevens zal
hij het dossier bij alle clubs toekomen.
(zie slides)

Danielle Ruts meldt dat Jan Van den Berghe gisteren een elektronisch bericht aan de clubs heeft
verstuurd met de mededeling dat er een bijkomende voordracht zal worden gehouden op deze
Bijkomende Algemene Vergadering door Frank Buvens. Deze handelt over de eerste evaluatie van de
rondvraag vanuit de federatie over de hervorming van de veldcompetitie.
Frank Buvens stelt zich voor aan de vergadering als verantwoordelijke voor topsport. Hij verwijst naar
het feit dat enkele jaren geleden de beslissing werd genomen om de zaalcompetitie te hervormen. Uit
de vragenlijst, welke verstuurd werd naar de clubs, scheidsrechters en coaches over de
korfbalcompetitie, kon duidelijk geconcludeerd worden dat deze hervorming een groot succes is met
een zaalcompetitie die nog nooit zo spannend is geweest.
Dat heeft als gevolg dat onze elitespelers elke week kampen tegen sterke tegenspelers. Op
internationaal niveau garandeert dat ons een financiële erkenning van BLOSO. Momenteel worden er
24 federaties door BLOSO gesubsideerd, waaronder 4 federaties die niet Olympisch zijn. Onze
federatie, die onder deze laatste categorie valt, mag er trots op zijn gesubsidieerd te worden.
Enkele weken geleden had in Lissabon (Portugal) het tweejaarlijks congres van de Internationale
korfbalfederatie plaats. Een verslag van deze bijeenkomst werd door Danielle Ruts gemaakt en is te
lezen op onze website. Tijdens de bijeenkomst op zaterdagmiddag 26 oktober 2013 werd gepraat
over korfbal naar de toekomst toe.
Tijdens deze bespreking kon worden afgeleid dat ons product in de zaal enkel gereserveerd blijft voor
kenners. De IKF wil een breder publiek bereiken om zo de kans te maken om met korfbal deel te
nemen aan de Olympische Spelen.
Jan Fransoo, voorzitter IKF, is van oordeel dat onze sport niet alleen in de sporthal dient te worden
aanschouwd door de buitenwereld en stelt Korfball4 voor dat een nieuwe uitdaging naar de toekomst
toe kan worden.

Verslag BAV 23 november 2013

10

Frank Buvens is het eens met deze uitspraak en wenst dit idee voor de veldcompetitie nader uit te
leggen. Onze maatschappij ondergaat momenteel een verandering en dit voornamelijk bij de jongere
generatie die alles willen meemaken en dit snel en gevarieerd. Daarom wordt gedacht om, naar de
toekomst toe, naast ons bestaand model korfbal 8 (8 spelers tegen 8 spelers), waarvan er acht
gedurende een tijd geïmmobiliseerd toekijken hoe de andere acht actief bezig zijn, te wijzigen naar
korfbal 4. Met dit model spelen 4 personen (en twee andere) zonder een scheiding van vakken op
een kleiner veld en met twee korvan zodat het spektakel kan gewaarborgd worden. Dat is een droom
dat onze toekomst zou kunnen zijn.
Zolang onze sport niet Olympisch wordt, wensen wij nog steeds deel uit te maken van de
Wereldspelen (World Games). Echter bij deze Wereldspelen, waar een dertigtal sporten zijn
toegelaten, heeft korfbal daarin het grootste contingent.
Met 120 atleten en 19 officiëlen
(scheidsrechters – juryleden) op de Wereldspelen is het mogelijk dat bij de keuze onze sport ter
discussie komt. Dit is dan ook één van de redenen van IKF om de ploegen af te slanken naar Korfbal
4. Zo is het mogelijk dat in 2017, bij de volgende Wereldspelen die doorgaan in Polen, Korfbal 4, als
demonstratiesport, zal worden geïntroduceerd.
Frank Buvens wenst met deze introductie aan te tonen dat veldcompetitie belangrijk is voor onze
sport. Ook is duidelijk gebleken dat niemand tevreden is met het huidige model van twee reeksen van
acht.
Door middel van een powerpoint presentatie brengt Frank Buvens de resultaten naar voor.
De respondenten zijn in de presentatie altijd ingedeeld in vijf categorieeën, namelijk Raad van
Bestuur, clubs, coaches, scheidsrechters en het totaal. Op de bevraging werd door gans de Raad van
Bestuur antwoord gegeven. Van de aangeschreven 50 clubs ontving de federatie 35 antwoorden. Bij
de 50 coaches hebben 19 personen gereageerd en 6 van de 10 A-scheidsrechters. In totaal maakt dit
69 antwoorden op 120 bevragingen.
Op de eerste vraag “Bent u tevreden met het huidige formaat van de zaalcompetitie?” blijkt uit de
grafiek duidelijk de tevredenheid.
Over de vraagstelling waar de voorkeur naar uitgaat bij de veldcompetitie waren er 4 keuzes, namelijk
de huidige vorm, zaal identiek aan veld, de vorige vorm twee groepen van zes vóór de zaalcompetitie
en drie van vier na de zaalcompetitie en een nieuw model van 10 ploegen. Hierin ging de keuze naar
veld identiek aan zaal. Bij de volgende grafieken “Wat kiest de top ten opzichte van de promo en de
hoofdklasse” werden de resultaten van de eerste grafiek betreft de bevraging over het huidig model
en veld identiek aan de zaal nader gedetailleerd.
Op basis van de resultaten denkt Frank Buvens dat bij het vellen van de keuze de topclubs andere
beweegredenen hebben dan de overige clubs. Hij heeft het vermoeden dat de acht clubs die in de
hoogste klasse spelen eerder geneigd zijn de spektakelwaarde te honoreren. Maar dat de overige
clubs voor dit model kiezen om het aantal wedstrijden te verminderen en zo meer tijd te generen voor
hun spelers die graag nog wel iets anders doen dan korfbal.
Bij de volgende vraag is duidelijk dat het merendeel van de bevragers voor het behoud van de Cploegen zijn. Echter in heel wat gevallen werd de opmerking bijgeschreven dat de C-ploeg niet meer
gekoppeld dient te worden aan de A- en B-ploeg. Het voorstel werd gemaakt om de C-ploeg niet meer
als derde ploeg op te geven maar als gewestelijke ploeg. Bij de tweede grafiek van deze bevraging
ziet men voornamelijk dat topploegen voor behoud opteren. Dit om reden dat zij heel veel talentrijke
spelers hebben die in de C-ploeg kunnen worden ondergebracht ten overstaan van de andere clubs
met mindere talentvolle spelers of die over geen C-ploeg beschikken.
Bij de vraag “Moeten reserveploegen (B-ploegen) gekoppeld blijven aan de wedstrijden van de eerste
ploeg of wordt hiervoor een aparte competitie ingericht” was de grote meerdeerheid pro voor het
huidige systeem.
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Ook is men het duidelijk eens dat de bekercompetitie dient behouden te blijven waarbij clubs uit de
hoogste klasse pas later instappen.
De meeste clubs waren contra tegen het scheppen van de mogelijkheid waarbij een club over twee
teams kan beschikken die beide nationaal spelen met de restrictie dat er minstens één klasse verschil
is tussen beide. Uit de laatste grafiek merkt men dat topclubs voorstander zijn. De andere clubs
kiezen voor “neen” omdat indien de topclubs nationaal twee ploegen gaan uitspelen, er dan een
verloop zal zijn vanuit de kleinere clubs en dit is iets dat men wil tegenhouden.
Frank Buvens zegt dat de Raad van Bestuur een werkgroep zal samenstellen met personen uit
verschillende geledingen. Deze heeft als opdracht om een model samen te stellen zodat de
spektakelwaarde zeker wordt gegarandeerd alsook de overlevingskracht van korfbal.
Dank u.

(zie slides)

Frank De Schryver (Boeckenberg) vraagt wanneer het resultaat van dit onderzoek ter stemming zal
worden gebracht.
Danielle Ruts antwoordt dat er nog een werkgroep dient te worden samengesteld. En naargelang de
vorderingen in deze werkgroep, kan het mogelijk zijn dat de stemming tijdens de eerstvolgende
jaarvergadering in maart 2014 zal gebeuren.

Danielle Ruts vervolgt met het volgende punt op de agenda.

02. VERSLAG OVER HET AFGELOPEN COMPETITIEJAAR
Op het verslag van de werking van de vereniging tijdens het competitiejaar 2012-2013 komen
geen bemerkingen uit de zaal zodat het verslag wordt aanvaard.

Jan Van den Berghe, secretaris-generaal, leest de namen van de 44 stemgerechtigde clubs voor aan
de vergadering. Hij deelt mede dat er eveneens twee clubs aanwezig zijn zonder stemrecht wegens
het ontbreken van de volmacht.

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



Dominique Van der Beken (Ganda)
Jan Van Gorp (Vobako)
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Danielle Ruts verleent het woord aan Jan Andries, bestuurder en voorzitter Comité der
Reglementen.

03. VOORSTELLEN TOT REGLEMENTSWIJZIGINGEN
Jan Andries deelt mede dat de voorgestelde reglementswijzigingen zijn opgedeeld in drie
stukken. Door het Comité der Reglementen werd een controle verricht op de bestaande
teksten en werd geconstateerd dat er enige zaken nog niet aangepast waren of dat het
artikel waar naar verwezen werd niet correct was. Al deze tekortkomingen werden reeds
goedgekeurd op vorige jaarvergaderingen en zijn dus zuiver administratieve aanpassingen.
Deze werden opgenomen bij punt c en liggen niet meer ter stemming.
Vanwege de Raad van Bestuur
A. Competitiestructuur Segment 1ste klasse jeugdreeksen korfbal (zaal)
Jan Andries legt uit dat aan de organisatie zelf niet is gewijzigd maar dat enkel het deel
van de segmentatie league en nationaal werd toegevoegd aan de 1 e klasse jeugd. Hij
wenst wel op te merken dat als nieuw item werd ingevoerd dat de scheidsrechter, in
samenspraak met de juryvoorzitter, indien aanwezig, bij herhaaldelijk niet correct
uitvoeren van zijn taak, de schotklokbedienaar van de ontvangende club van zijn taak
kan ontheffen en de schotklokbedienaar van de bezoekende club opdragen deze taak
over te nemen. Bij goedkeuring wordt dit item ook opgenomen in alle andere andere
competitiestructuren.
Stemming :
Tegen
Onthouding
Voor

= 0
= 0
= 44

Het voorstel wordt unaniem goedgekeurd en wordt met onmiddellijk ingang
ingevoerd.
De tekst luidt als volgt:
Competitiestructuur 1ste klasse jeugdreeksen korfbal (zaal)
ART. 1. Toepassing:
1.1. De regeling ‘Competitiestructuur 1ste klasse jeugdreeksen korfbal (zaal)’
geldt voor de 1ste klasse achttallen van alle jeugdreeksen.
1.2. De regeling ‘Competitiestructuur 1ste klasse jeugdreeksen korfbal (zaal)’
geldt als uitbreiding op het Reglement van Wedstrijden Zaal zonder er
evenwel deel van uit te maken.
1.3. Voor het indienen van voorstellen tot wijziging van de ‘Competitiestructuur
1ste klasse jeugdreeksen korfbal (zaal)’ gelden de termijnen zoals voorzien
in art. 52e) Huishoudelijk Reglement.
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ART. 2. Algemeen principe:
2.1. De 1ste klasse bestaat uit 3 afdelingen A (titelpool), B en C (groeipolen).
2.2. De indeling der afdelingen gebeurt op basis van art. 3 van onderhavige
regeling.
Indien verenigingen met meerdere achttallen deelnemen 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.
2.3. Elke afdeling bestaat uit 8 achttallen.
Alle in dezelfde afdeling spelende achttallen ontmoeten elkaar tweemaal,
één keer in de zaal van elk der mededingers, behoudens uitdrukkelijk
andersluidende beslissing van het Comité voor Wedstrijdzaken.
2.4. De competitie wordt gespeeld volgens de bepalingen van het Reglement van
Wedstrijden.
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:
3.1. 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.
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 1ste 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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ART.4. Kampioenschappen:
4.1. Op het einde van de zaalcompetitie worden de achttallen per afdeling
gerangschikt rekening houdende met de bepalingen van art. 111-4 & 111-5
Reglement van Wedstrijden.
4.2. Enkel de 4 eerst gerangschikte achttallen van afdeling A betwisten de
wedstrijden om het Kampioenschap van België.
4.3. Het Comité voor Wedstrijdzaken wijst een, bij voorkeur neutrale, zaal aan
waarin de finales en beslissingswedstrijden zullen plaatsvinden.
4.4. Om het Kampioenschap van België wordt gespeeld volgens art. 111-6, 111-7
& 111-8 Reglement van Wedstrijden en de hiernavolgende bepalingen:
a. Het 1ste gerangschikte achttal tegen het 4de gerangschikte achttal
(kruisfinale),
b. Het 2de gerangschikte achttal tegen het 3de gerangschikte achttal
(kruisfinale),
c. De winnaars van de kruisfinales spelen een finale. De winnaar van de finale
is Kampioen van België korfbal (zaal) in de desbetreffende jeugdreeks.
In de kruisfinales voorzien onder a) en b) bepalen de hoogst gerangschikte
achttallen wie de ontvangende partij zal zijn.
Voor de finale voorzien onder c) gelden volgende bepalingen:
- Elke finalist bezorgt onder gesloten omslag aan de wedstrijdtafel, uiterlijk 30
minuten voor aanvang van de wedstrijd:
- een volledig ingevuld wedstrijdformulier (zie art. 80 Reglement van
Wedstrijden), met vermelding van de acht spelers die de wedstrijd zullen
aanvangen,
- de beginopstelling (shirtnummers) van hun respectievelijke aanval.
- Om te bepalen wie ontvangende partij is gelden de bepalingen van art. 94-3
Reglement van Wedstrijden.
I. Functies
Aanvullende reglementering Competitiesegment jeugdreeksen 1ste klasse zaal.
Voor alle hieronder beschreven functies dienen alle personen ingeschreven te staan
op de lijsten van de KBKB.
Bij aanvang van de competitie kan de Raad van Bestuur per reeks en klasse
beslissen al dan niet een juryvoorzitter aan te stellen. Bij ontstentenis van een
juryvoorzitter zijn de artikels F1, F2, F3, F4 en F6-1 hieronder beschreven
(weergegeven in vet/cursief) niet van toepassing. In dit geval geldt het Reglement
van Wedstrijden.
Bij aanvang van de competitie kan de Raad van Bestuur per reeks en klasse
beslissen of er al dan niet met schotklok en volgens het systeem “werkelijke
speeltijd” gespeeld zal worden. Indien niet met schotklok wordt gespeeld zijn de
artikels F7 en F8 hieronder beschreven (weergegeven in vet/cursief) niet van
toepassing.
Ingeval van vervangende reglementering, vervangt de tekst weergegeven in
(vet/cursief) de bestaande tekst indien een juryvoorzitter aangesteld werd.

ART. F1 De juryvoorzitter
F1-1. De Raad van Bestuur benoemt, op voorstel van het Comité voor
Wedstrijdzaken, voor elk competitiejaar, de juryvoorzitters.
F1-2. Evenzo heeft de Raad van Bestuur te allen tijde het recht een
juryvoorzitter, in overleg met het Comité voor Wedstrijdzaken, van
de lijst af te voeren.
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F1-3. Een

juryvoorzitter die tijdens de competitie door de Raad van
Bestuur van de lijst wordt afgevoerd, komt niet in aanmerking voor
het bepalen van het aantal juryvoorzitters dat zijn club ter
beschikking stelt in uitvoering van art. 16-1 Reglement van
Wedstrijden.
F1-4. Voor elke wedstrijd kan het Comité voor Wedstrijdzaken bij voorkeur
een neutraal persoon aanduiden als juryvoorzitter.
F1-5. De juryvoorzitter meldt alle overtredingen met betrekking tot de
onder zijn bevoegdheid vallende reglementering aan het Comité
voor Wedstrijdzaken, dat zo spoedig mogelijk de eventuele boete
bekend maakt. De penningmeester van de K.B.K.B. int de boeten.
F1-6. De juryvoorzitter is gemachtigd om bij het Disciplinair Comité en/of
het Comité voor Wedstrijdzaken, bij onregelmatigheden tijdens de
wedstrijd, een verslag in te dienen. De genoemde comités kunnen
sancties opleggen.
ART. F2 Taken juryvoorzitter
De juryvoorzitter:
1. controleert samen met de scheidsrechter de zaal en laat deze op zijn
advies in orde brengen;
2. ontvangt de door de respectievelijke ploegafgevaardigden volledig
ingevulde wedstrijdformulieren uiterlijk 30 minuten voor aanvang van
de wedstrijd (zie art. 80 Reglement van Wedstrijden);
3. wijst de plaats aan van de 2 vloervegers;
4. draagt zorg voor de controle van de licenties en de daarbij opgegeven
shirtnummers op het wedstrijdformulier;
5. controleert uiterlijk 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd de
volgende punten:
- de goede werking van de wedstrijdklok en schotklok;
- de aanwezigheid van alle nodige personen aan de wedstrijdtafel;
- dat de schotklokbedienaars en de tijdopnemer zich hebben
aangemeld;
6. zorgt dat de spelers 10 minuten voor aanvang van de wedstrijd het
veld verlaten, om in de kleedkamers hun wedstrijduitrusting aan te
trekken;
7. ziet er op toe:
- dat de teams 5 minuten voor aanvang klaar staan voor het oplopen;
- dat het opwarmen van de reservespelers gebeurt volgens zijn
instructies;
8. zorgt er voor dat het speelgebied tijdig vrij is voor aanvang van de
wedstrijd en na de rust;
9. controleert tijdens de wedstrijd dat schotklokbedienaar en tijdopnemer
(teller) hun taken correct uitvoeren;
10. adviseert op diens verzoek de scheidsrechter:
- bij betwisting met betrekking tot schot- en wedstrijdklok;
- bij onregelmatigheden, wangedrag en overlast;
11. ontvangt van de coach de aanvraag van time-out en/of
spelersvervanging en geeft opdracht tot het geluidsignaal aan de
tijdopnemer. De tijdopnemer/teller geeft, op aanvraag van de
juryvoorzitter, het geluidssignaal voor een verzoek van een time-out
of spelersvervanging. Het geluidssignaal wordt gegeven nadat de
scheidsrechter de wedstrijd onderbroken heeft;
12. draagt zorg voor het opmaken van het wedstrijdverslag en stuurt dit
naar de Mediaverantwoordelijke;
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stuurt de wedstrijdformulieren naar de verantwoordelijke van het
Comité voor Wedstrijdzaken;
14. bezorgt onmiddellijk na de wedstrijd de uitslag aan de
persverantwoordelijke KBKB;
15. moet tot 15 minuten na de wedstrijd ter beschikking zijn;
16. bij afwezigheid van de juryvoorzitter worden zijn taken overgedragen
aan de assistent-juryvoorzitter en vervallen de taken van de assistentjuryvoorzitter. Bij afwezigheid van juryvoorzitter en assistentjuryvoorzitter vervallen beide functies.
13.

ART. F3 De assistent-juryvoorzitter
F3-1. De Raad van Bestuur benoemt, op voorstel van het Comité voor
Wedstrijdzaken, voor elk competitiejaar, de assistentjuryvoorzitters.
F3-2. Evenzo heeft de Raad van Bestuur te allen tijde het recht een
assistent-juryvoorzitter, in overleg met het Comité voor
Wedstrijdzaken, van de lijst af te voeren.
F3-3. Een assistent-juryvoorzitter die tijdens de competitie door de Raad
van Bestuur van de lijst wordt afgevoerd, komt niet in aanmerking
voor het bepalen van het aantal assistent-juryvoorzitter dat zijn
club ter beschikking stelt in uitvoering van art. 16-1 Reglement van
Wedstrijden.
F3-4. Voor elke wedstrijd kan het Comité voor Wedstrijdzaken bij voorkeur
een neutraal persoon aanduiden als assistent-juryvoorzitter.
ART. F4 Taken assistent-juryvoorzitter
De assistent-juryvoorzitter:
1. kan op verzoek van de juryvoorzitter, zorg dragen voor de controle van
de licenties en de shirtnummers;
2. draagt zorg voor de elektronische invoer van het wedstrijdverloop;
3. maakt, eventueel in samenspraak met de juryvoorzitter het
wedstrijdverslag op en bezorgt dit in voorkomend geval aan het
Comité voor Wedstrijdzaken;
4. bij afwezigheid van de juryvoorzitter neemt de assistent-juryvoorzitter
de taken over van de juryvoorzitter en vervallen de taken van de
assistent-juryvoorzitter.
ART. F5 De tijdopnemer/teller
F5-1. Moet in het bezit zijn van een bekwaamheidsbewijs, uitgereikt door het
Comité voor Wedstrijdzaken. Dit comité kan te allen tijde het afgeleverde
bekwaamheidsbewijs intrekken.
ART. F6 Taken tijdopnemer/teller
De tijdopnemer/teller:
1.

meldt zich uiterlijk 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd bij de
juryvoorzitter;

bedient de wedstrijdklok, houdt de stand van de wedstrijd, conform de
spelregels en het reglement van wedstrijden, bij;
3. geeft, op aanvraag van de coaches (indien aangesteld op vraag van de
juryvoorzitter), het geluidssignaal voor een verzoek van een time-out of
spelersvervanging. Het geluidssignaal wordt gegeven nadat de scheidsrechter
de wedstrijd onderbroken heeft (aanpassing art. 35-6 en 55-3 Reglement van
Wedstrijden).
2.
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ART. F7 De schotklokbedienaar
F7-1. Bij elke wedstrijd dient zowel de ontvangende als de bezoekende
club voor een schotklokbedienaar te zorgen. Beide dienen in het bezit
te zijn van een bekwaamheidsbewijs, uitgereikt door het Comité voor
Wedstrijdzaken. Dit comité kan te allen tijde het afgeleverde
bekwaamheidsbewijs intrekken.
F7-2. Bevindt zich aan dezelfde zijde van het speelgebied en in de
nabijheid van de controletafel, bij voorkeur op een verhoogde plaats.
ART. F8 Taken schotklokbedienaar
De schotklokbedienaar:
1. meldt zich uiterlijk 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd bij de
clubafgevaardigde (indien aangesteld op vraag van de juryvoorzitter);
2. bedient de schotklok conform de spelregels;
3. de schotklokbedienaar van de bezoekende club controleert de
schotklokbedienaar van de ontvangende club op het correct uitvoeren
van zijn taken.
4. De scheidsrechter kan, in samenspraak met de juryvoorzitter, indien
aanwezig, bij herhaaldelijk niet correct uitvoeren van zijn taak, de
schotklokbedienaar van de ontvangende club van zijn taak ontheffen
en de schotklokbedienaar van de bezoekende club opdragen deze taak
over te nemen. Zo de schotklokbedienaar van de bezoekende club
weigert deze taak uit te voeren kan een derde, mits in bezit van een
schotkloklicentie, aangezocht worden. Weigering deze taak uit te
voeren zal als wangedrag beschouwd worden. Indien, om welke
redenen dan ook, geen andere schotklokbedienaar kan aangeduid
worden zal de wedstrijd gestaakt worden. Het Comité voor
Wedstrijdzaken beslist over het verdere gevolg.
II. Verplichtingen
Onderstaande artikels vervangen de bestaande artikels uit het Reglement van
Wedstrijden.
V1. Algemeen verplichtingen
Bij aanvang van de competitie kan de Raad van Bestuur per reeks en klasse
beslissen al dan niet een juryvoorzitter aan te stellen. Bij ontstentenis van een
juryvoorzitter zijn de gewijzigde artikels 16, 34, 47, 50, 54, 55 en 127 hieronder
beschreven (weergegeven in vet/cursief) niet van toepassing. In dit geval geldt
het Reglement van Wedstrijden.
Ingeval van vervangende reglementering, vervangt de tekst weergegeven in
(vet/cursief) de bestaande tekst indien een juryvoorzitter aangesteld werd.
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ART. 16
16-1. Elke club is verplicht één of meerdere personen die voldoen aan de voorwaarden van art. 16-3, te
leveren om gezamenlijk het totale quotum te behalen dat is bepaald in art. 16-2.
16-2. Het quotum van het aantal te leiden, beoordelen en/of begeleiden wedstrijden wordt bepaald op
basis van het aantal in de competitie ingeschreven achttallen:
- 20 wedstrijden voor 1ste achttal senioren
- 15 wedstrijden voor reserve achttal senioren
- 10 wedstrijden voor 1ste gewestelijk achttal senioren
- 5 wedstrijden voor elke ander gewestelijk achttal senioren
- 15 wedstrijden voor elk 1ste klasse achttal jeugd
- 10 wedstrijden voor elk andere klasse achttal jeugd.
16-3. Voor het behalen van het vastgestelde quotum komen in aanmerking:
- de effectief geleide wedstrijden van de door het Centraal Scheidsrechters Comité aangeduide,
en door de Raad van Bestuur benoemde, scheidsrechter, assistent-scheidsrechter en kandidaatscheidsrechter;
- de effectief begeleide wedstrijden door een door het Comité Opleiding Scheidsrechters
aangeduide, en door de Raad van Bestuur benoemde begeleider;
- de effectief beoordeelde wedstrijden door een door het Centraal Scheidsrechters Comité
aangeduide, en door de Raad van Bestuur benoemde beoordelaar;
- de effectief geleide wedstrijden, op neutraal terrein door een door Raad van Bestuur erkende
clubscheidsrechter;
- het effectief aantal wedstrijden waargenomen door een door het Comité voor
Wedstrijdzaken aangeduide, en door de Raad van Bestuur benoemde juryvoorzitter
en/of assistent-juryvoorzitter.
Opmerking :
het leiden van wedstrijden als gelegenheidsscheidsrechter door eender wie dan ook komen niet
in aanmerking voor het quotum.
16-4.
16-4.1.

Het niet nakomen van de verplichting onder art. 16-1, 16-2 en 16-3 wordt beboet met 5 k voor
de eerste volledige schijf van vijf ontbrekende wedstrijden (1 t/m 5), 10 k voor de tweede
volledige schijf van vijf ontbrekende wedstrijden (6 t/m 10), 15 k voor de derde volledige schijf
van vijf ontbrekende wedstrijden, 20 k voor de vierde volledige schijf van vijf ontbrekende
wedstrijden, 25 k voor de vijfde volledige schijf van vijf ontbrekende wedstrijden, enz.
16-4.2. Meer dan het verplichte aantal wedstrijden leiden, beoordelen en/of begeleiden wordt beloond
met 2,5 k voor de eerste volledige schijf van vijf bijkomende wedstrijden (1 t/m 5), 5 k voor de
tweede volledige schijf van vijf bijkomende wedstrijden (6 t/m 10), 7,5 k voor de derde volledige
schijf van vijf bijkomende wedstrijden, 10 k voor de vierde volledige schijf van vijf bijkomende
wedstrijden, 12,5 k voor de vijfde
volledige schijf van vijf bijkomende wedstrijden, enz.
16-5. Eventueel kan, in gevolge een gemotiveerd verzoek van een club, door het Centraal
Scheidsrechters
Comité na evaluatie een gemotiveerde gehele of gedeeltelijke dispensatie verleend worden.
16-6.De bepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing voor de clubs die minder dan vijf
opeenvolgende jaren aan de competitie hebben deelgenomen.
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ART. 31
31-1. Bij elke wedstrijd zijn beide partijen verplicht een clubafgevaardigde aan te stellen.

Behoudens andersluidende bepalingen wordt met clubafgevaardigde steeds de
clubafgevaardigde van de thuisspelende club bedoeld.

Een ingevolge art. 25 HR en/of 40 HR geschorste persoon, of een ingevolge art. 7-4 van het
Reglement van Wedstrijden als geschorst beschouwd persoon, kan niet worden aangesteld als
clubafgevaardigde.
31-3. De clubafgevaardigde(n) moet(en) een geaffilieerde, recreant of adherent zijn, ten minste 18
oud zijn en zal, tijdens de ganse duur van de wedstrijd, als bewijs en erkenning van het uitoefenen van zijn functie, een witte band (clubkleuren zijn toegelaten) zichtbaar dragen aan een
bovenarm. De clubafgevaardigde stelt zich onmiddellijk bij de aankomst van de scheidsrechter
en assistent-scheidsrechter(s) voor. Zijn verantwoordelijkheden betreffen alle taken en omstandigheden, buiten deze uitdrukkelijk door de spelregels en dit reglement van wedstrijden voorbehouden aan de scheidsrechter.
31-4. Indien het Comité voor Wedstrijdzaken het nodig vindt kan het, voor seniorenwedstrijden te
betwisten volgens art. 111-5 van het Reglement van Wedstrijden, een bondsafgevaardigde
aanduiden, die in de uitoefening van zijn functie wordt bijgestaan door een clubafgevaardigde
van elk der betrokken partijen. Voor een bondsafgevaardigde zoals bedoeld, gelden de
bepalingen voorzien in art. 31-2, art. 31-3 van dit artikel, art. 33 en art. 34 van het Reglement
van Wedstrijden terwijl de sancties voorzien in art. 36 en art. 101-1 van het Reglement van
Wedstrijden niet van toepassing kunnen zijn. De gemaakte verplaatsingsonkosten komen in
aanmerking voor de volgens art. 27 Reglement van Wedstrijden voorziene evenredige verdeling.
31-5. In geval van overlast vanwege een persoon of personen uit het publiek, ongeacht of het leden,
geaffilieerden, recreanten of adherenten van de K.B.K.B. of niet-aangeslotenen betreft, kan hij
op order van de scheidsrechter deze(n) bevelen de zaal te verlaten.
31-2.

ART. 34
34-1.

34-2.

34-3.
34-4.
34-5.

De clubafgevaardigde ontvangt de juryvoorzitter en/of de assistent-juryvoorzitter uiterlijk
30 minuten voor aanvang van de wedstrijd . Hij ontvangt eveneens de scheidsrechter en
assistent-scheidsrechter(s) aan de controletafel uiterlijk 30 minuten voor aanvang van de
wedstrijd, overhandigt hem (hen) de reglementaire vergoeding onder gesloten omslag en zorgt
ervoor dat het/beide wedstrijdformulier(en), behoorlijk door beide ploegafgevaardigden ingevuld,
ten laatste 30 minuten vóór aanvang van de wedstrijd, aan de controletafel ter beschikking is
van de juryvoorzitter. Hij staat ten dienste van de scheidsrechter en/of de juryvoorzitter.
Bij afwezigheid van de aangewezen scheidsrechter zorgt de clubafgevaardigde in samenspraak
met de juryvoorzitter en de clubafgevaardigde er voor dat een scheidsrechter wordt
aangeduid volgens de bepalingen van art. 18-1 van het Reglement van Wedstrijden.
De clubafgevaardigde treft de nodige maatregelen om beide partijen uiterlijk 5 min. vóór het
aanvangsuur van de wedstrijd gezamenlijk het speelveld te laten oplopen.
De clubafgevaardigde neemt op zich dat, na afloop van de wedstrijd, de scheidsrechter en
assistent-scheidsrechter(s) tijdig over de vereiste wasgelegenheid beschikken.
Na de wedstrijd begeleidt de clubafgevaardigde de scheidsrechter en assistent-scheidsrechter(s)
naar de kleedkamers.
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ART. 50
Voor aanvang van de wedstrijd melden de spelers en vervangende spelers zich bij de
scheidsrechter met hun spelerslicentie. Voor spelers die geldig op de lijsten van de KBKB
geregistreerd werden doch waarvan de verzonden licentie, om welke redenen dan ook, nog niet
door de club werd ontvangen, geldt de door het bondssecretariaat verzonden mail van
bevestiging van registratie en dit gedurende zeven kalenderdagen onmiddellijk volgend op de
verzendingsdatum van de mail. De scheidsrechter controleert of de spelerslicenties overeenstemmen. Deze controles gebeuren in aanwezigheid van beide ploegafgevaardigden.
Vervangende spelers die voor aanvang van de wedstrijd niet in de mogelijkheid zijn om hun
licentie te tonen, kunnen dit nog tijdens de rust of uiterlijk 10 minuten na afloop van de
wedstrijd.
50-2. Tijdens de rust of uiterlijk 10 minuten na afloop van de wedstrijd dienen de spelers die eerst na
de aanvang van de wedstrijd aan het spel deelnamen zich te melden bij de scheidsrechter, de
scheidsrechter controleert of de spelerslicenties overeenstemmen.
50-3. De scheidsrechter kan de assistent-scheidsrechter verzoeken de controle van de spelerslicenties
onder zijn verantwoordelijkheid te verrichten.
50-1.

Bij Nationaal A wedstrijden wordt de controle vermeld in 50-1 en 50-2 voor de eerste
ploegen door de juryvoorzitter of assistent-juryvoorzitter uitgevoerd.

Een speler, wiens spelerslicentie niet kan worden voorgelegd, mag aan de wedstrijd deelnemen
mits het voorleggen van een geldig identiteitsbewijs (identiteitskaart, internationaal rijbewijs of
een geldigheidsdocument afgeleverd door politie)
50-5. Per speler die met een geldig identiteitsbewijs aan wedstrijden deelneemt, wordt dit voor iedere
speler vermeld bij “opmerkingen” op het wedstrijdformulier en wordt de club beboet met 50 k
voor iedere ontbrekende licentie. De totale boete kan echter nooit meer dan 200 k per wedstrijd
bedragen.
50-6. Gebeurlijke bezwaren over het optreden van spelers onder valse naam of over het onrechtmatig
gebruik van spelerslicenties of onduidelijkheid van de licentie, moeten vóór de wedstrijd, tijdens
de rust of uiterlijk 10 minuten na de afloop van de wedstrijd op het wedstrijdformulier vermeld
worden door de scheidsrechter.
50-4.
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ART. 54 Ploegafgevaardigde
54-1.

54-2.

54-3.

54-4.

54-5.
54-6.
54-7.
54-8.

54-9.

Elk eerste, reserve-, eerste gewestelijk en jeugdachttal dient vergezeld te zijn van een
ploegafgevaardigde. Deze moet de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en, voor de club
waarvoor hij optreedt, als geaffilieerde, recreant of adherent op de lijsten van de K.B.K.B. zijn
ingeschreven.
Indien de ploegafgevaardigde afwezig of niet vereist is, of indien deze weggezonden werd, zal
zijn taak door de aanvoerder worden waargenomen.
Bij overtreding van art. 54-4.6 dit artikel wordt hij als afwezig beschouwd.
De ploegafgevaardigde vertegenwoordigt zijn ploeg vóór, tijdens en na de wedstrijd bij de
clubafgevaardigde. Hij dient zijn instructies stipt op te volgen en/of door zijn spelers te laten
opvolgen.
In het bijzonder dient hij volgende taken en plichten te vervullen:
1. hij draagt er zorg voor dat het wedstrijdformulier behoorlijk ingevuld is en samen met de
identiteitsdocumenten, zoals voorzien in art. 50 van het Reglement van Wedstrijden- op de
reglementair gestelde tijd (art. 34-1) - ter beschikking is van de scheidsrechter
(juryvoorzitter).
2. hij draagt er zorg voor dat zijn ploeg tijdig en ordelijk het speelveld oploopt vóór aanvang van
de wedstrijd, op het teken van de clubafgevaardigde;
3. wanneer de vervanging van één van zijn spelers wordt toegestaan, laat hij de vervangende
speler slechts het speelveld betreden wanneer het spel stilligt en na toestemming van de
scheidsrechter;
4. hij noteert de naam van de vervangen en van de vervangende speler op het
wedstrijdformulier;
5. hij is mede verantwoordelijk voor het gedrag van zijn spelers vóór en na de wedstrijd en zorgt
dat de door de scheidsrechter weggestuurde spelers de door deze gegeven instructies stipt
opvolgen;
6. tijdens de wedstrijd dient de ploegafgevaardigde zich op te houden op een door de
clubafgevaardigde ter beschikking gestelde zitplaats. Hij mag deze plaats slechts verlaten
indien dit voor het vervullen van zijn taken of verplichtingen noodzakelijk is, om als coach op te
treden of mits toestemming van de scheidsrechter.
Het niet nakomen van de onder 54-1 van dit artikel vermelde verplichtingen wordt beboet met
15k.
Het niet nakomen van de onder 54-4, 1 en 4 vermelde verplichtingen wordt beboet met 5 k.
Wangedrag volgens het oordeel van de scheidsrechter gepleegd door een ploegafgevaardigde
kan door hem gerapporteerd worden aan het Disciplinair Comité.
De ploegafgevaardigde kan, indien de omstandigheden dit noodzakelijk maken, verplicht worden
door de scheidsrechter om zijn functie neer te leggen, of zelfs de zaal te verlaten. In dergelijke
gevallen kan de ploegafgevaardigde niet worden vervangen. Een ingevolge art. 25 HR of art. 40
HR of art. 22-2 van het Reglement van Wedstrijden geschorste persoon, of een ingevolge art. 74 van het Reglement van Wedstrijden als geschorst beschouwd persoon, kan niet worden
aangesteld als ploegafgevaardigde.
Bij overtreding verliest de overtredende club de betreffende wedstrijd met 0 doelpunten. De
tegenpartij behoudt het behaalde doelsaldo met een minimum van + 5. De overtredende club
betaalt een boete van 15 k. Bovendien kan haar twee punten in de rangschikking worden
afgetrokken indien er moedwil, voorbedachtheid of voordeel aan de gestelde daad is.

Verslag BAV 23 november 2013

22

ART. 55 Coach
55-1.

55-2.

55-3.

55-4.

55-5.

55-6.

55-7.
55-8.

Een club heeft het recht om een door haar aangesteld persoon op te dragen hun ploeg te
“coachen”. Deze persoon dient door een club als geaffilieerde, recreant of adherent te zijn
opgegeven en als zodanig op de lijsten van de K.B.K.B. te zijn ingeschreven.
De coach moet zich houden aan de bepalingen van de spelregels.
Bij het verlaten van het speelgebied zonder toestemming van de scheidsrechter wordt hij als
afwezig beschouwd.
Voor de aankondiging van een verzoek van een spelersvervanging of time-out wendt de coach
zich tijdig tot de tijdopnemer/teller (de juryvoorzitter.)
De coach die om een time-out of spelersvervanging vroeg bevestigt dit meteen na het
geluidssignaal door het desbetreffende overeengekomen teken te maken naar de scheidsrechter
door de in art. 85-9 voorziene bordjes te tonen.
Deze verplichting geldt enkel voor de wedstrijden van de hoogste reeks (alle achttallen), 1 ste
klasse jeugdreeksen en finalewedstrijden.
Een, ingevolge art. 28 of art. 22-2, als coach geschorste persoon, mag, in welke hoedanigheid
ook, niet op de, in art. 85, bedoelde bank plaatsnemen.
Bij overtreding verliest de overtredende club de betreffende wedstrijd met 0 doelpunten. De
tegenpartij behoudt het behaalde doelsaldo met een minimum van + 5. De overtredende club
betaalt een boete van 15 k. Bovendien kan haar twee punten in de rangschikking worden
afgetrokken indien er moedwil, voorbedachtheid of voordeel aan de gestelde daad is.
Een, ingevolge art. 25 HR of 40 HR of art. 22-2 geschorste persoon, of een ingevolge art. 7-4 als
geschorst beschouwd persoon, kan niet worden aangesteld als coach.
Bij overtreding verliest de overtredende club de betreffende wedstrijd met 0 doelpunten. De
tegenpartij behoudt het behaalde doelsaldo met een minimum van + 5. De overtredende club
betaalt een boete van 15 k. Bovendien kan haar twee punten in de rangschikking worden
afgetrokken indien er moedwil, voorbedachtheid of voordeel aan de gestelde daad is.
De coach moet de instructies aan zijn spelers op discrete wijze geven. Op- of aanmerkingen ten
overstaan van de wedstrijdleiding of de spelers, het betreden van het speelveld en in het
algemeen elk gedrag dat de scheidsrechter voorkomt als storend voor het verloop van de
wedstrijd, kan door deze als wangedrag worden aangezien.
Een door de scheidsrechter weggestuurde coach kan niet worden vervangen.
Het niet nakomen van de onder 55-1 vermelde verplichtingen wordt beboet met 50 k.
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ART. 80
Voor elke wedstrijd, behoudens ingeval van toepassing van art. 97, wordt door de zorgen van de
ontvangende club een door de bond te verstrekken wedstrijdformulier en een ruilformulier ter
invulling voorgelegd aan de ploegafgevaardigde van elk achttal en aan de scheidsrechter.
Doorhalingen en bijvoegingen, op ieder van deze formulieren moeten door de scheidsrechter
worden geparafeerd.
80-2. Op elk formulier wordt in inkt of met kogelpen, vermeld :
1. het competitiejaar;
2. de competitie waarvoor de wedstrijd gespeeld wordt;
3. de datum van de wedstrijd;
4. het wedstrijdnummer en de klassenaanduiding;
5. de zaal waarin de wedstrijd gespeeld wordt en de naam van de club die het formulier
80-1.

invult.

de naam van beide spelende achttallen;
de naam en voornaam van de scheidsrechter;
de naam en voornaam van de assistent-scheidsrechter(s);
de naam, voornaam en rugnummer van de spelers en speelsters;
de naam, voornaam en rugnummer van de vervangende spelers en speelsters;
de naam en voornaam van de clubafgevaardigde en alle bijkomende personen die als
afgevaardigde op de bank plaatsnemen, met hun functie;
12. de naam en voornaam van de ploegafgevaardigde;
13. de naam en voornaam van de aanvoerder;
14. de naam en voornaam van de coach, assistent-coach indien hiervan gebruik gemaakt wordt;
15. het uur waarop de wedstrijd is begonnen;
16. de uitslag van de wedstrijd;
17. de handtekening van de scheidsrechter, de clubafgevaardigde, de ploegafgevaardigde, de
aanvoerder en de eventuele coach, assistent-coach;
18. de omschreven som welke door de ontvangende club aan de scheidsrechter en assistentscheidsrechter(s) moet betaald worden;
6.
7.
8.
9.
10.
11.

19.
20.

de naam, voornaam en handtekening van de juryvoorzitter;
indien aanwezig de naam, voornaam en handtekening van de assistentjuryvoorzitter.

de naam, voornaam en handtekening van de wedstrijdklokbedienaar en schotklokbedienaars
indien aanwezig.
80-3. De punten 1 tot en met 14 en 18 tot en met 21 van dit artikel moeten voor de wedstrijd
ingevuld worden.
80-4. Verzuim ten overstaan van de punten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17 en 21 van dit
artikel (handtekening van de clubafgevaardigde, ploegafgevaardigde, aanvoerder en eventuele
coach, assistent-coach, wedstrijdklokbedienaar en schotklokbedienaars wordt voor de betrokken
club beboet met 3 k.
21.

80-5.
80-6.

Vervalt
Vervalt

ART. 125
125-1.

125-2.

Treedt, naar de beoordeling van de scheidsrechter, het bezoekende achttal aan in
hetzelfde of bijna hetzelfde clubkostuum als het thuisspelende achttal, dan speelt het
bezoekende achttal in het andere clubkostuum. Overtreding hiertegen wordt beboet met 20 k.
Elk team dient 2 goedgekeurde clubkostuums (met identieke nummering) te hebben,
waarvan minstens het shirt in een andere kleur.
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ART. 127
127-1. Bovendien

moet het clubkostuum van de spelers en de eventuele vervangende spelers, van de
hoogste achttallen die deelnemen aan wedstrijden van de hoogste reeks:
a) op de rugzijde van het shirt voorzien zijn van een duidelijk zichtbaar rugnummer van gelijke
grootte en dezelfde kleur;
b)indien de broek ook een nummer vermeldt, dient dit gelijk te zijn aan het nummer op het shirt.
127-2. Elke speler en elke vervangende speler dient een verschillend nummer te hebben.
127-3. Deze verplichting is tevens geldend wanneer van shirt wordt verwisseld of moet verwisseld
worden.
127-4. Het rugnummer dient tevens vermeld op het wedstrijdformulier, voor de naam van elke speler.
Ingeval een ploeg in gebreke blijft door ofwel geen, ofwel een verkeerd nummer te vermelden,
wordt per overtreding een boete van 3 k toegepast.

V2. Verplichtingen ontvangende club
Gevoerde publiciteit op schotklok en korf dient te voldoen aan de gestelde voorwaarden opgelegd
door de Raad van Bestuur.
Artikel 35 (tekst weergegeven in vet/cursief) is niet van toepassing, doch kan bij
aanwezigheid van een juryvoorzitter op beslissing van de Raad van Bestuur ingevoerd worden.
Ingeval van vervangende reglementering, vervangt de tekst weergegeven in (vet/cursief) de
bestaande tekst indien een juryvoorzitter aangesteld werd.
Bij aanvang van de competitie kan de Raad van Bestuur per klasse beslissen al dan niet een
juryvoorzitter aan te stellen. Bij ontstentenis van een juryvoorzitter is artikel 35 hieronder
beschreven (weergegeven in vet/cursief) niet van toepassing. In dit geval geldt het
Reglement van Wedstrijden. Ingeval van vervangende reglementering, vervangt de tekst
weergegeven in (vet/cursief) de bestaande tekst indien een juryvoorzitter aangesteld werd.

ART. 35
35-1.

35-2.
35-3.

35-4.

35-5.

In elke zaal moet zich een controletafel bevinden. Deze moet gemakkelijk door de scheidsrechters, assistent-scheidsrechter(s), ploegafgevaardigden en aanvoerders bereikbaar zijn. Behoudens deze personen en de door het Comité voor Wedstrijdzaken of de ontvangende club
aangestelde verantwoordelijken mag zich aan de controletafel niemand anders ophouden.
Aan de controletafel is een plaats voorzien voor het invullen van de wedstrijdformulieren, de
tijdopnemer/teller, juryvoorzitter, assistent-juryvoorzitter.
Aan de controletafel zal tijdens de wedstrijd steeds een door de ontvangende club aangestelde
tijdopnemer/teller plaatsnemen en dient hem een wedstrijdklok, die kan worden stilgelegd, en
een scorebord, beide gemakkelijk afleesbaar, ter beschikking gesteld.
Alleen de tijdopnemer/teller kan tijdens de officiële speeltijd de wedstrijdklok stilleggen en
weer op gang brengen, en dit uitsluitend in opdracht van de scheidsrechter.
De opdracht om de wedstrijdklok stil te leggen wordt gegeven door het opsteken van één arm.
De wedstrijdklok wordt terug op gang gebracht bij het fluitsignaal van de scheidsrechter dat
het hernemen van de wedstrijd aanduidt.
De tijdopnemer/teller geeft, op aanvraag van de coach (op aanvraag van de
juryvoorzitter), het geluidssignaal voor een verzoek van een time-out of spelersvervanging.
Het geluidssignaal wordt gegeven nadat de scheidsrechter de wedstrijd onderbroken heeft.
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ART. 85
De ontvangende club is verplicht te zorgen dat:
1.
vijf minuten voor het aanvangsuur van de wedstrijd twee assistentscheidsrechtersvlaggetjes beschikbaar zijn. Verzuim wordt beboet met 3 k.
2.
tijdens en na de wedstrijd een verbandkist ter beschikking wordt gehouden; verzuim
wordt beboet met 15 k.
3.
ter beschikking van de aangeduide scheidsrechter ingevolge art. 18 van het Reglement
van Wedstrijden en desgevallend van de aangewezen scheidsrechter worden gehouden
:
- een gele kaart en een rode kaart voorzien in de spelregels in geval van wangedrag;
- een scheidsrechtersfluitje;
Verzuim wordt beboet met 3 k.
4.
twee degelijke, goed gescheiden plaatsen, evenals fris water ter beschikking van de
spelers worden gehouden. Verzuim wordt beboet met 12 k.
5.
tijdens de rust een verfrissing aan de scheidsrechter, de assistent-scheidsrechter(s) en
de spelers wordt aangeboden. Verzuim wordt beboet met 12 k.
6.
in de kleedkamers ruimte voorbehouden is aan de scheidsrechter en de assistentscheidsrechter(s). Deze ruimte kan bij voorkeur afgescheiden zijn van de kleedruimte
voor de spelers, maar moet dan wel toegang verschaffen tot de gemeenschappelijke
wasgelegenheid (stortbad) of over een eigen wasgelegenheid beschikken. In de aan
hen voorbehouden kleedruimte moeten de scheidsrechter en de assistentscheidsrechter(s) de beschikking hebben over ten minste twee kapstokken en een
zitplaats. Verzuim wordt beboet met 12 k ten nadele van de ontvangende club.
7.
voldoende zitplaatsen ter beschikking zijn (genoemd “bank”) waarop de in § 2.2c van
de spelregels en zijn toelichtingen vermelde personen dienen plaats te nemen.
a- Enkel personen ingeschreven op de lijsten van de K.B.K.B. mogen op de bank
plaatsnemen.
b- Alle personen die op de bank zitten moeten vermeld staan met hun functie op het
wedstrijdformulier.
c- Op vraag van de scheidsrechter moeten ze zich kenbaar maken met naam en functie.
d- Indien na controle door scheidsrechter zou vastgesteld worden dat deze personen
niet op het formulier vermeld zijn zal de club beboet worden met 50 k.
e- Indien betrokkene handelingen pleegt niet conform aan zijn functie vermeldt de
scheidsrechter dit op het wedstrijdformulier. Het Disciplinair comité behandelt de
zaak en kan een boete van 50 k opleggen aan de desbetreffende club.
f- Rond deze voor elk achttal voorziene bank of zitplaatsen moet, achteraan en aan
beide zijden, een bijkomende vrije ruimte van 1 meter afgebakend te worden.
Verzuim wordt beboet met 12 k ten nadele van de ontvangende club.
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. een duidelijk afleesbaar scorebord en wedstrijdklok buiten het speelgebied, zoals vermeld
in de spelregels, geplaatst wordt, waarop tijdens de wedstrijd het scoreverloop moet
aangeduid worden. Verzuim wordt beboet met 12 k. Bij betwisting geldt de uitslag door
de scheidsrechter opgenomen.
10. elk in art. 55-3 van het Reglement van Wedstrijden vermeld achttal eveneens, tijdens
elke wedstrijd, beschikt over de, in dit artikel, vermelde borden, verstrekt door het
Comité voor Wedstrijdzaken, zijnde:
- rood bord met witte T bij aanvraag van time-out.
- groen bord met witte horizontale tegengestelde pijlen bij aankondiging
spelersvervanging
Verzuim wordt beboet met 3 k.
11. tijdens de wedstrijd gebruik gemaakt wordt van een onderling identiek stel palen, manden
en eventueel platen. Er dient eveneens een ander doch onderling eveneens identiek stel
palen, manden en eventueel platen aanwezig te zijn. Beide stellen dienen te voldoen aan
art. 84 Reglement van Wedstrijden (zaal).
12. minimaal één persoon aanwezig is, die op verzoek van de scheidsrechter optreedt om het
speelgebied rein te houden.
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B. Reglement van Wedstrijden
B.1. Artikel 34 Reglement van Wedstrijden
Jan Andries zegt dat bij deze voorgestelde reglementswijziging de tijd van het
aanbieden en controle van de licenties van 10 minuten te brengen naar 15 minuten
zodat men iets meer tijd heeft om alles ordelijk en goed te laten verlopen.
Stemming :
Tegen
Onthouding
Voor

= 0
= 0
= 44

Artikel 34 Reglement van Wedstrijden wordt unaniem aangenomen voor
onmiddellijk ingang. Deze regeling wordt vastgelegd in alle competitiestructuren.
Het artikel 34 wordt:
ART. 34
Afwijking voor Competitiestructuur segmenten Korfballeague, Nationaal
A en Nationaal B, 1ste klasse jeugdreeksen korfbal (zaal) zie segmentatie
competitiestructuur/segmentatie
34-1.

34-1

34-2.

34-3.

34-4.

34-5.

De clubafgevaardigde ontvangt de scheidsrechter en assistentscheidsrechter(s) aan de controletafel uiterlijk 30 minuten voor aanvang van
de wedstrijd, overhandigt hem (hen) de reglementaire vergoeding onder
gesloten omslag en zorgt ervoor dat het wedstrijdformulier, behoorlijk door
beide partijen ingevuld, ten laatste 10 minuten 15 minuten vóór aanvang
van de wedstrijd, aan de controletafel ter beschikking is van de scheidsrechter. Hij staat ten dienste van de scheidsrechter.
Afwijking veld
De clubafgevaardigde ontvangt de scheidsrechter en assistentscheidsrechter(s), overhandigt hem (hen) de reglementaire vergoeding
onder gesloten omslag, zorgt ervoor dat het wedstrijdformulier, behoorlijk
door beide partijen ingevuld, ten laatste 10 minuten 15 minuten vóór de
aanvang van de wedstrijd in het bezit is van de scheidsrechter. Hij staat ten
dienste van de scheidsrechter.
Bij afwezigheid van de aangewezen scheidsrechter zorgt de
clubafgevaardigde er voor dat, in overleg met de bezoekende club, een
scheidsrechter wordt aangeduid volgens de bepalingen van art. 18-1 van dit
reglement.
De clubafgevaardigde treft de nodige maatregelen om beide partijen uiterlijk
5 min. vóór het aanvangsuur van de wedstrijd gezamenlijk het speelveld te
laten oplopen.
De clubafgevaardigde neemt op zich dat, na afloop van de wedstrijd, de
scheidsrechter en assistent-scheidsrechter(s) tijdig over de vereiste
wasgelegenheid beschikt.
Na de wedstrijd begeleidt de clubafgevaardigde de scheidsrechter en
assistent-scheidsrechter(s) naar de kleedkamers.
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B.2.

Artikel 97 en 80 Reglement van Wedstrijden
Als gevolg van een vraag van Scaldis wordt deze reglementswijziging voorgesteld.
Deze vereniging was van oordeel dat bij een forfait op voorhand minder
administratieve rompslomp moest komen en opperde het idee om geen formulier
meer in te dienen. Bij goedkeuring van deze artikels wordt dit dan ook afgeschaft
en zal bij FF op voorhand geen wedstrijdformulieren dienen opgemaakt te worden.
Stemming :
Tegen
Onthouding
Voor

= 0
= 0
= 44

Wijziging van artikel 97 en 80 Reglement van Wedstrijden wordt unaniem
aangenomen voor onmiddellijk ingang en zal worden aangepast in alle segmenten
waar een afwijking voorzien is.
Artikel 97 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.

97-1.

97-2.

In geval van toepassing van onderhavig artikel dienen er geen
wedstrijdformulieren zoals voorzien in art 80 ingevuld te worden.

Art. 80
Afwijking voor Competitiestructuur segmenten Korfballeague, Nationaal
A en Nationaal B, 1ste klasse jeugdreeksen korfbal (zaal,) zie
segmentatie competitiestructuur/segmentatie
80-1.
Voor elke wedstrijd, behoudens ingeval van toepassing van art. 97,
wordt door de zorgen van de ontvangende club een door de bond te
verstrekken wedstrijdformulier en een ruilformulier ter invulling voorgelegd
aan de ploegafgevaardigde van elk achttal en aan de scheidsrechter.
Doorhalingen en bijvoegingen, op ieder van deze formulieren moeten door
de scheidsrechter worden geparafeerd.

B.3. Artikel 98 Reglement van Wedstrijden
Jan Andries zegt dat het weleens kan gebeuren dat een scheidsrechter ter
plaatse komt en een club niet komt opdagen of dat hij te laat verwittigd werd
dat een club niet komt opdagen (minder dan twee kalenderdagen). Dit werd
door het het Centraal Scheidsrechters Comité aangekaart bij de Raad van
Bestuur. Hieruit kwam het voorstel dat ingeval een scheidsrechter een
vergeefse verplaatsing maakt de scheidsrechters ter compensatie de helft van
zijn vergoeding ontvangt.

Kristin Goeman (Boutersem) vraagt wie deze vergoeding moet betalen.
Jan Andries antwoordt dat het bedrag aan de in gebreke gebleven club zal ten
laste gelegd worden.
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Stemming :
Tegen
Onthouding
Voor

= 0
= 0
= 44

De wijziging van artikel 98 Reglement van Wedstrijden wordt unaniem
aangenomen en zal ingaan met onmiddellijk ingang.
Art. 98
98-1. Een achttal dat zonder bericht, in vorig artikel bedoeld, niet opkomt,
verliest de wedstrijd met 5 - 0, betaalt een boete van 40 k, de voor het
inrichten van de wedstrijd gemaakte kosten en de
scheidsrechtersonkosten.
98-2. Een achttal dat op het aangewezen uur geen 6 spelers op het speelveld
heeft, wordt als niet opgekomen beschouwd en betaalt aldus ook
eenzelfde boete en kosten.
98-3.

Ingeval van toepassing van art. 98-1 en 98-2 en de
scheidsrechter een tevergeefse verplaatsing heeft gemaakt,
heeft deze recht op:
- de in art. 26-2a voorziene onkosten;
- de helft van de in art.26-2b voorziene vergoeding.
Beide worden ten laste gelegd van het (de) in gebreke zijnde
achttal(len).

Een ontvangend achttal dat, zonder bericht in vorig artikel bedoeld, niet
opkomt, dient bovendien terug te betalen, 50% der noodzakelijke
reiskosten, per spoor 2de klasse, gemaakt door het bezoekende achttal,
met reglementaire officials.
98-5. De overtredende club kan twee punten in de rangschikking worden
afgetrokken indien er moedwil, voorbedachtheid of voordeel aan de
gestelde daad is.
98-4.

B.4. Artikel 125 Reglement van Wedstrijden
Dit voorstel ging uit van het comité van reglementen om de reglementering
wat betreft het wisselen van de shirts, en aangezien de meeste clubs beroep
doen op sponsorgelden, bij gelijke kleuren, eenvormig te maken bij zaal en
veld.

An De Moor (Deurne) informeert of de thuisploeg met zijn eigen shirt
speelt.
Jan Andries bevestigt dat, bij onvoldoende afwijkende clubkostuums, het
thuisspelende achttal in eigen clubkostuum (met sponsoring) speelt en het
bezoekende achttal wisselt.
Stemming :
Tegen
Onthouding
Voor

= 0
= 0
= 44

Een persoon uit de zaal informeert of deze reglementwijziging ingaat vanaf
zaalcompetitie 2013-2014.
Jan Andries beaamt dit.
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Magda Huybrechts (Putse) stelt voor, om de goede werking, om alle
goedgekeurde wijzigingen aan de clubs en de scheidsrechters te melden.
Jan Andries meldt dat de aanwezige clubs reeds op de hoogte zijn, maar dat
een beknopt overzicht van de goedgekeurde wijzingen eerstdaags op de
website zullen gepubliceerd worden. Ook zal de melding worden gezonden
naar het Centraal Scheidsrechters Comité met het verzoek dit te
corresponderen naar alle scheidsrechters.
Onderstaande wijziging van artikel 125 Reglement van Wedstrijden wordt
eenstemming door de vergadering aangenomen en zal ingaan met
onmiddellijk ingang.
ART. 125 Reglement van Wedstrijden
Afwijking voor Competitiestructuur segmenten Korfballeague,
Nationaal A en Nationaal B, zie segmentatie
competitiestructuur/segmentatie
125-1. Treedt,

naar de beoordeling van de scheidsrechter, het bezoekende
achttal aan in hetzelfde of bijna hetzelfde clubkostuum als het
thuisspelende achttal, dan speelt het bezoekende achttal in het andere clubkostuum. Overtreding hiertegen wordt beboet met 20 k.

In de goedgekeurde competitiestructuren wordt de volgorde omgedraaid :

-huidige 125-2 wordt 125-1.
-huidige 125-1 wordt 125-2 (bold/cursief).

C. Mededelingen van administratieve aanpassing
Sommige artikels werden, op een Algemene Vergadering met algemene stemming
goedgekeurd, die eveneens een repercussie hebben op sommige competitiestructuren.
Hieronder volgt de opsomming van deze teksten die zullen bijgevoegd of aangepast
worden.

C.1. CS segment Korfballeague Art F8 punt 4
CS Segment jeugdreeksen 1ste klasse wordt ook aangepast in CS league.
4. De scheidsrechter kan, in samenspraak met de juryvoorzitter, indien aanwezig,
bij herhaaldelijk niet correct uitvoeren van zijn taak, de schotklokbedienaar
van de ontvangende club van zijn taak ontheffen en de schotklokbedienaar van
de bezoekende club opdragen deze taak over te nemen. Zo de
schotklokbedienaar van de bezoekende club weigert deze taak uit te voeren
kan een derde, mits in bezit van een schotkloklicentie, aangezocht worden.
Weigering deze taak uit te voeren zal als wangedrag beschouwd worden.
Indien, om welke redenen dan ook, geen andere schotklokbedienaar kan
aangeduid worden zal de wedstrijd gestaakt worden. Het Comité voor
Wedstrijdzaken beslist over het verdere gevolg.
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C.2. CS segment Korfballeague II.V1.Art. 80-2 Reglement van Wedstrijden
punt 14
Toevoegen van assistent-coacht:
14. de naam en voornaam van de coach, assistent-coach indien hiervan gebruik
gemaakt wordt;

C.3. CS segment Korfballeague II.V2.Art. 85 Reglement van Wedstrijden nieuw
punt 8
Nieuwe paragraaf toevoegen in plaats van zitplaatsen beoordelaar (cfr. JAV 03/2013)
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.

Nummers opschuiven: huidige 8 wordt 9, huidige 9 wordt 10 …
Opbouw tekst veralgemenen in Reglement van Wedstrijden alsook in eventueel
andere CS league.
Het woordje “dat” vooraan plaatsen en in elke paragraaf verwijderen, alsook de
zinsbouw in art 85 punt 8,9… aanpassen conform CS segement Nationaal A en
Nationaal B.

C.4. CS segmenten Korfballeague, Nationaal A en Nationaal B II.V1.Art.127-3
Reglement van Wedstrijden
De volledige zin vanuit het Reglement van Wedstrijden terug volledig weergeven.
127-3 Deze verplichting is tevens geldend wanneer van shirt wordt verwisseld of
moet verwisseld worden.

Kristel Goeman (Boutersem) verwijst naar haar schriftelijke melding van 23 oktober
ll. aan de KBKB met de opmerking over het verschil in boete bij een forfait niet
opkomen en een forfait op voorhand. Hierop werd bevestigend geantwoord dat
het klopt dat bij een forfait op voorhand een boete van 60 K dient te worden
betaald en dan bij een forfait niet opkomen enkel 40 K.
Jan Andries verduidelijkt dat de opmerking is toegekomen nadat de teksten klaar
waren en zodoende werd deze wijziging niet opgenomen in de voorgestelde
reglementswijzigingen die heden werden naar voorgebracht. Het voorstel tot
reglementswijziging zal gebeuren op de eerstvolgende jaarvergadering van maart
2014. Hij wenst hieraan toe te voegen dat in een vorige jaarvergadering van 23
maart 2013 hierover een reglementswijziging werd voorgelegd maar de wijziging
van artikel 98 Reglement van Wedstrijden niet werd aangenomen en dit het gevolg
had dat er een afwijking is bij het bedrag van de boete.

Ann Van regemortel (Scaldis) reageert dat indien een club geen forfait geeft men
minder aan boete moet betalen dan indien men een forfait op voorhand opgeeft.
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Jan Andries geeft een bevestigend antwoord, maar verzoekt de clubs – voor de
beleefdheid - om toch op voorhand te verwittigen.

François Springael is van mening dat het bondsbestuur, in de mate van het
mogelijke, toch rekening zou moeten houden met de aanmerking van de club.
Jan Andries reageert dat met de opmerking rekening wordt gehouden door een
voorstel van reglementswijziging terug op de agenda van de volgende
jaarvergadering te zetten.
Danielle Ruts oppert de mogelijkheid of er geen toegeving kan gedaan worden door
de beide boetes gelijk te stellen.
Volgens Jan Andries kan eventueel wel een bondsbesluit genomen om de forfait van
artikel 98 op te trekken naar 100 K ipv 40 K.

Ann Van regemortel (Scaldis) maakt het voorstel om de boete om te verwisselen.
Jan Andries duidt erop dat dit ook onderhevig aan de goedkeuring van de Algemene
Vergadering. Hij is van mening dat het riskant is om een reglement dat destijds is
afgekeurd nu toch toe te passen. Hij besluit dat het voorstel ter stemming van de
volgende jaarvergadering zal worden voorgebracht en blijven de boete zoals ze nu
genoteerd staan in het Reglement van Wedstrijden.

Marlies Van der Sande (ATBS) vraagt of de reglementering over het wisselen van
de truien ook doorgegven wordt naar de scheidsrechters.
Jan Andries bevestigt dat dit duidelijk gecommuniceerd zal worden aan de
scheidsrechters dat bij gelijke kleur van shirts het bezoekende achttal van
wedstrijdshirt wisselen en dit zowel in zaal- als veldcompetitie.
Jan Andries dankt de vergadering voor de aandacht en de unanieme goedkeuring
van de vergadering.

Danielle Ruts gaat verder met het financiële gedeelte van deze vergadering.
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03. VASTSTELLING VAN DE BIJDRAGEN
“Nogmaals een goede morgen,
Zoals de agenda vermeldt gaan we eerst over tot vaststelling van de diverse bijdragen om
daarna de begroting voor 2014 te kunnen stemmen.
Wat betreft de bijdragentabel zijn er buiten de jaarlijkse verhoging met 2% geen
bijzonderheden te melden en stel ik dus voor onmiddellijk tot stemming over te gaan.”
Stemming :

Tegen
Onthouding
Voor

= 0
= 0
= 44

De bijdrage worden eensgezind aangenomen door de vergadering en onderstaande tabel met
de financiële bijdragen en lasten zal tot het boekjaar 2015 worden toegepast (zie volgende
pagina).

04. VASTSTELLING VAN DE BIJDRAGE VOOR HET OFFICIEEL ORGAAN
+
05. VASTSTELLING WAARDE K
Danielle Ruts, zegt dat de bijdrage Officieel Orgaan 50 euro blijft en de waarde K ongewijzigd
is.
Stemming :
Tegen
Onthouding
Voor

= 0
= 0
= 44

Deze bijdragen voor het seizoen 2014-2015 worden goedgekeurd door de vergadering.
De waarde K blijft nog steeds behouden op 0,50 euro.

Verslag BAV 23 november 2013

33

VASTSTELLING VAN DE BIJDRAGEN
2012/2013
1. BIJDRAGEN VAN DE CLUBS
a/ Clubbijdrage

2013/2014 2014/2015

Jaarlijkse aanpass.

87,00

88,50

90,00

+ 2%

12,85
8,15
7,65
2,50
7,00
7,65

13,10
8,30
7,80
2,50
7,15
7,80

13,35
8,45
7,95
2,50
7,25
7,95

+ 2%
+ 2%
+ 2%
afh minimum Bloso
+ 2%
+ 2%

14,95

14,95

14,95

- adherent

5,68

5,68

5,68

- recreant/benjamins

9,18

9,18

9,18

70,00
52,00
70,00
52,00

71,00
53,00
71,00
53,00

72,00
54,00
72,00
54,00

300,00
200,00
115,00
94,00
52,00
30,50

300,00
200,00
115,00
94,00
52,00
30,50

300,00
200,00
115,00
94,00
52,00
30,50

2,20
1,45

2,20
1,45

2,20
1,45

afh. IKF-bijdrage
afh. IKF-bijdrage

47,00

48,00

49,00

+ 2%

0,50

0,50

0,50

b/ Bijdrage per geaffilieerde
- senioren
- junioren/ scholieren
- cadetten / pupillen / miniemen
- benjamins
- adherenten
- recreanten
c/ Bijdrage Verzekering (incl. 10% niet-sportbeoefenaar)
- speler

d/ Inschrijvingen competitie
- seniorenachttal veld
- jeugdachttal veld
- seniorenachttal zaal
- jeugdachttal zaal
e/ Forfaitaire bijdrage zaalcompetitie
- Topleague
- Promoleague
- Hoofdklasse 1
- Hoofdklasse 2
- Hoofdklasse 3
- Landelijke A en B
f/ Bijdrage IKF
- senioren
- jeugd
2. BIJDRAGE INDIVIDUELE LEDEN
3. WAARDE K
4. BIJDRAGE OFFICIEEL ORGAAN - DE KORF
per post
via email

2012
100,00
50,00
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2013
100,00
50,00

afh van
verzek.premie
afh van
verzek.premie
afh van
verzek.premie

+
+
+
+

afh
afh
afh
afh
afh
afh

2%
2%
2%
2%

inkomgelden
inkomgelden
inkomgelden
inkomgelden
inkomgelden
inkomgelden

2014
100,00
50,00

afh. vd kosten
afh. vd kosten
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06. BEGROTING 2014
Danielle Ruts, vervolgt met het item inkomsten.
“Ten eerste wat betreft de leidraad hebben we besloten om een jaarlijkse vergoeding aan te
rekenen van 20 euro per club. Dit om onderhoud en instandhouding van de webapplicatie te
bekostigen. We zijn momenteel bezig om de presentatie en de gebruiksvriendelijkheid te
verbeteren.
Vervolgens wat betreft de toelagen zijn er enkele wijzigingen, namelijk de provincies zijn niet
meer gemachtigd om subsidies aan sportfederaties uit te keren en deze zullen nu dus via de
Blososubsidies voor regionale werking toegekend worden. Wij hebben tot op heden geen idee
hoe en hoeveel dit mag betekenen, we zijn er vanuit gegaan dat we ongeveer evenveel zullen
ontvangen als de som van de vroegere provinciale subsidies en hebben dus een nieuwe post
onder de Bloso toelagen “Regionale werking” voor 10.000 euro. Enkel de post Toelage van de
Provincie Oost-Vlaanderen voor het Internationaal Tornooi van het Provinciaal Comité OostVlaanderen werd ons voor 2014 nog toegekend. Vanaf 2015 zou dit ook afgeschaft worden.
Daarnaast hebben we de VIA-toelage. Dit is de toelage die we sedert 2 jaar krijgen via de
Vlaams Intersectorale akkoorden voor de SociaProfitsector. Vorig jaar hebben we deze
geboekt als uitzonderlijke opbrengst, maar omdat we geen zekerheid hebben omtrent de
continuïteit van deze toelage leek het ons beter de toelage die we toegekend krijgen in 2013
niet te boeken als uitzonderlijke opbrengst, maar deze over te dragen naar 2014 en alzo op te
nemen in de begroting.
Jullie zullen gemerkt hebben dat onder de kolom evenementen de rubriek België-Nederland is
verdwenen. Aanvankelijk leverde de organisatie nog enkele eurootjes op, later trachtten we
een break-even te organiseren maar nu weegt de kostprijs niet meer op tegenoverstaan van
het nut van deze wedstrijden. Om budgettaire redenen hebben we beslist om geen
organisatie meer in België te houden. In 2014 worden de U16, U21 en Elitewedstrijden in
Nederland gespeeld op hun kosten, enkel de U19 interland gaat in België door maar dan in
Kortrijk ter gelegenheid van de promotionele actie rond 10 jaar The Blue Ghosts. De verdere
toekomst van deze interlandwedstrijden zal samen met KNKV besproken worden.
Voor het overige wat mij betreft niets speciaals te melden aan inkomstenzijde.
Aan uitgavenzijde is wel één en ander gewijzigd, vooral qua presentatie.
Zo hebben we zoals jullie reeds vernamen in mijn openingswoord, drie nieuwe Directies.
Eén van deze Directies stond reeds gepresenteerd namelijk de Directie Internationaal. Hier
stonden reeds de diverse comités en bijdragen bij elkaar.
Daarnaast hebben we de Directie scheidsrechters met daaronder het Centraal
Scheidsrechterscomité en het Comité voor Opleiding Scheidsrechters.
Tenslotte de Directie Regiowerking die zich, zoals jullie daarnet hebben kunnen horen,
toespitst op ondersteuning van nieuwe clubs en clubs in nood.
Ook de regionale
(samen)werking van de clubs binnen de regio’s wordt hoe langer hoe belangrijker. Hier staat
momenteel enkel Prov Comite Oost-West Vlaanderen vermeld gezien enkel deze regio een
begroting binnenbrengt voor de activiteiten die ze organiseren. Regio Kempen kent ook een
goede samenwerking maar hun activiteiten vallen onder Jeugdsportnet KDR, een
gemeentelijke organisatie. De andere regio’s Antwerpen en Vlaams-Brabant hebben deze
samenwerking nog niet, dus bedoeling is deze op poten te zetten.
Gezien de opleiding van onze jeugd in de regionale ploegen meer bedoeld is om
clubondersteunend te werken en niet zozeer aanleunt bij Topsport werd ook deze post
verschoven.
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Ten slotte vond ik het opportuun om één van onze grootste posten namelijk Regelingscomité,
op te splitsen. Dit comité viel volledig onder Topkorfbal, niettegenstaande zij ook andere
organisaties regelen.
Vandaar dat we nu onder de Raad van Bestuur een post Regelingscomité Nationaal
terugvinden. Dit omvat hun algemene werkingskosten, het organiseren van de Nacht van de
Laureaten, het feest van de bondsmedewerkers en gelauwerden, de promotionele organisatie
omtrent 10 jaar The Blue Ghosts, de veldfinales en BvB.
Daarnaast hebben we dan de werking van het Regelingscomité voor onze nationale teams.
Dit valt onder het Comité voor Topkorfbal en heb ik opgesplitst in Senioren en Jeugd.
Gezien we in 2014 twee grote tornooien hebben,namelijk het Europees Kampioenschap U21 in
juli in Tsjechie en dan het Europees Kampioenschap in Portugal eind oktober dienden we ons
Reisfonds aan te spreken voor 36.000 euro. Dit niettegenstaande we de delegaties hebben
teruggebracht van 16 naar 14 spelers !
Dat was mijn toelichting bij deze begroting en sta nu open voor jullie opmerkingen of vragen.”

Claude De Smet (Ago Aalst) zegt dat een begroting steeds een weerspiegeling is naar beleid
toe. Verwijzend naar de aangebrachte begroting heeft hij de indruk dat er geen stappen
worden gedaan om clubs op te richten. De federatie stelt dit, volgens hem, niet als een
prioriteit. Indien de KBKB naar 2015 toe 10.000 leden wenst, zullen er hier toch initiatieven
dienen te worden ondernomen.
Danielle Ruts reageert dat de KBKB als prioriteit de 10.000 leden wenst te bereiken. Echter
om dit getal te bereiken dient er ook meer gedaan te worden als nieuwe clubs op te starten.
In de begroting werd voorzien dat er twee clubs kunnen opgestart worden. Maar indien er
meer clubs zouden worden opgericht dan is er nog een reserve die kan aangesproken worden.
Eddy Versele merkt op dat ook in de begroting van de Directie Regiowerking middelen
voorzien zijn om clubs te ondersteunen, dus ook nieuwe clubs bij hun oprichting. Echter eerst
dient echter gezorgd dat bestaande clubs worden behouden vooraleer men acties neemt op
nieuwe clubs te maken.
Stemming :
Tegen
Onthouding
Voor

= 0
= 0
= 44

Danielle Ruts merkt op dat dit de laatste maal is dat zij de begroting heeft voorgelegd. Zo
werd een nieuwe penningmeester gevonden die de taak vanaf maart 2014 zal overnemen.
Enkel het financiële verslag van 2013 hebben de leden nog van Danielle Ruts tegoed en
daarna kan zij zich volledig op het voorzitterschap kunnen toeleggen.
Bondsvoorzitter en penningmeester Danielle Ruts bedankt de vergadering voor hun
medewerking.

Emiel Marckx (O. Anderlecht) vraagt of er naar het W.K. 2015 al stappen zijn genomen naar
Wallonië en het Brussels gewest toe.
Eric Duchesne zegt dat er in het beleidsplan is aangegeven dat een zeker percentage van de
bevolking van het Franstalige gedeelte van België op de hoogte moeten zijn van het W.K.
2015. Hierrond zal inderdaad iets worden opgezet, maar dit dient te worden opgebouwd in
fases.
Danielle Ruts sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun komst.
Verslaggeving: Julia Laurent
25 november 2013
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