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VERSLAG VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING
van zaterdag 22 maart 2014
in het Bondsgebouw KBKB – Gabriël Vervoortstraat 4 – 2100 Deurne
Aanwezig:
Bestuurders KBKB: Danielle Ruts, Eddy Versele, Jan Andries, Marc Van Leuven, Pierre Coppens, Frank
Buvens, Peter D’hollander, Karel Bastiaensen, Alex Elewaut en Eric Duchesne
Kandidaat bestuurder KBKB: Jef Verboven en Yves Daelmans
Namens het secretariaat van de K.B.K.B.:
Jan Van den Berghe, secretaris generaal
Linda De Ridder, administratief medewerkster
Wim Maerievoet, archivaris
De stemgerechtigde clubs:
Ago Aalst, AKC, Appels, Artemis-Schoten, ASOC Ramsel, ATBS, Berkenrode, Beveren-Waas, BoechoutVremde, Boeckenberg, Borgerhout/GW, Bornem, Boutersem, Catba, Deurne, Ekerse, Floriant
Merelbeke, Ganda, Geelse, Hoevenen, Hove met volmacht aan Voorwaarts, Joki, KCBJ met volmacht
aan Leuven, KCOV, Kwik, Leuven, Loenhout, Meeuwen, Mercurius, Minerva, Neerlandia met volmacht
aan Ganda, Olympia Anderlecht, Putse met volmacht aan Joki, Rijko, Riviera, RKC, Scaldis, Sikopi met
volmacht aan Hoevenen, Sint Gillis Waas, Spartacus, Sparta Ranst, Technico Turnhout, Temse, The
Blue Ghosts Anzegem, Verde, Vobako, Voorwaarts, Vosko, Vos Reinaert.
Voorzitter ter ere: Jean-Claude Ghillebert
Namens de Ereleden: Ludo Wils
Namens de Leden van Verdienste: Werner Van Der Meulen
Namens de Individuele Leden: Tila Sartiaux
Namens het Comité voor Reglementen: Werner De Vooght
Namens het Comité Opleidingen Scheidsrechters: Gilbert Bollaert
Niet aanwezig: de stemgerechtigde clubs: Hoboken 2000, Kapellen
Verontschuldigd:
 Voorzitter ter ere: Herman Gielen
 Erelid: François Springael, Jenny Bogaert-Everaert, Hugo Van Rompaey en Ton Marteyn
 Leden van Verdienste: Paula Verwimp, Frank D’hooge en Johnny Vervoort
 Bondsbestuur KNKV
 Julia Laurent, secretariaat KBKB
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UITREIKING INSIGNES 25 JAAR LID K.B.K.B.
De afgevaardigden van de aanwezige clubs ontvangen, bij de inschrijving, de insignes voor de leden
met 25 jaar lidmaatschap bij de federatie.
De clubs, die niet konden aanwezig zijn, zullen de insignes via de post toegestuurd krijgen.
Er wordt, vanwege de Raad van Bestuur, verzocht om deze insignes te overhandigen tijdens een
passende gelegenheid in de vereniging.
Gevierden 25 jaar lid KBKB zijn:

Club

Naam

AKC

Bockstael Anke
Smet Ellen
Van Hoof Bo
Van Wezemael Lynn

Ago Aalst

Daelman Hendrik
De Saeger Johan
Redant Kim

Appels

Veldeman Liv

Artemis-Schoten

Bastini Gino
Buyens Jeroen
Smits Sandy
Smits Tiny
Vandenhoeck Oliver

Boechout-Vremde

Andries Jessy
De Wit Danny
Verresen Tim

Boeckenberg

Dogaer Ralf
Frensch Kim
Schellekens Ilse

Borgerhout/GW

Antes Vera
Dillen Dave
Hermann Ann
Van De Velde Andy
Van Leuven Dimitri

Catba

Verleene Sabine
Dedeckere Tom
Goyvaerts Kelly
Van Cauteren Ankie
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Ekerse

Bettio Nadia
Van Calster Luc

Floriant Merelbeke

Buyens Tom
Van Nevel Bram
Wensma Miguel

Ganda

Cavyn Didier
Tuyttens Rita
Van Acker Andy

Hoboken 2000

Ceulemans Werner
Daems Nancy

Hoevenen

Wouters Emiel

Hove

De Clerck Sofie

Joki Itegem

Vanhorenbeeck Els

KCBJ

Maes Pieter

Loenhout

Van Hasselt Wivina

Meeuwen

Corbreun Niki
Laenen Patrick
Pooters Tom

Mercurius

Meulenberghs Tony
Van Der Borst Jan
Vervliet Koen

Minerva

De Paep Sally
Ravays Ben

Neerlandia

De Ridder Laury
Dequinnemaere Kimberly
Slock Kristof
Ceulemans Hugo
Geeraerts Gert

Putse

Geeraerts Kris
Rousseau Roel
Van Genechten Stefan
Van Roy Maria
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Riviera

Dieltjens Annemie
Vermeiren Dennis

Scaldis

Baele Elke
Vangeninden Wendy

Sikopi

De Ceulaer Tom

Sparta Ranst

Van Haaren Steven
Verbeeck Sofie

Technico Turn,

Janssen Ilse

Temse

De Baer Mathieu
De Laet Jelle
Meeus Bart
Meeus Geert

The Blue Ghosts

Declercq Joris

Vobako

Caers Kris
Vervloet Tom

Voorwaarts

Adriaensens Koen
Van Wezemael Britt
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OPENINGSWOORD VAN DE BONDSVOORZITTER DANIELLE RUTS
Geachte Voorzitters ter Ere,
Geachte Ereleden, leden van verdienste, individuele leden,
Beste Afgevaardigden Comités en clubafgevaardigen,
Tegen de traditie in wordt deze Jaarlijkse Algemene Vergadering gehouden in ons bondsgebouw.
Normaliter houden we deze jaarlijkse vergadering in de diverse regio’s, maar gezien we deze
namiddag nog Runner Up-wedstrijden spelen in Kwik Indoor werd dit voor de organisatie te
omslachtig. Dus ook geen werk- en studievergadering deze keer, dit wordt uitgesteld naar onze
Bijkomende Algemene Vergadering van november.
En u zult het al gemerkt hebben bij de ontvangst, maar Julia heeft voor vandaag moeten afmelden.
Dit is meteen de eerste keer in 28 jaar dat ze voor ons werkt. Zij moet donderdag een heelkundige
ingreep ondergaan. We wensen haar alvast snel beterschap !
Beste Korfbalvrienden,
Zoals jullie al ervaren zullen hebben, is er het laatste jaar hard gewerkt. Vandaag geven we jullie 2
presentaties die al een gevolg hiervan zijn.
Wie had gedacht dat de hervorming van de veldcompetitie zo snel zou gerealiseerd kunnen worden?
Onder impuls van Marc Van Leuven werden de clubs bevraagd, werd een werkgroep samengesteld en
werd een besluit geformuleerd. En om jullie clubs de tijd te geven om voor- en nadelen te evalueren
of eventuele onduidelijkheden te laten ophelderen, hebben we besloten om vandaag de presentatie te
geven ter verduidelijking en de stemming te laten gebeuren in mei op een Bijkomende Algemene
Vergadering. En ondertussen krijgt ons Comité Reglementen wat meer tijd om alle teksten voor te
bereiden.
Dan de weg naar de 10.000 leden. Op initiatief van Jan Cuypers, verantwoordelijke Jeugdsportnet
KDR (Kasterlee, Dessel, Retie) en in samenwerking met Alex Elewaut en Karel Bastiaensen, werd
tijdens de zomermaanden een project uitgewerkt en ingediend bij de Vlaamse Overheid als innovatief
project voor laagdrempelig sporten. Uit vele ingediende dossiers werden het High 5 Korfbalproject
samen met 9 andere projecten weerhouden. De bedoeling is om High 5 Korfbal als recreatieconcept
een vaste waarde te geven binnen het korfbal-, sport- en bewegingslandschap in Vlaanderen. Zo
meteen meer uitleg door Karel.
Als bewijs dat ook jullie hard meewerken, geef ik graag het resultaat mee dat VTS ons vorige week
meedeelde. Korfbal staat van alle federaties op de eerste plaats wat betreft het aantal gediplomeerde
trainers ten opzichte van het aantal leden. Ik vind dit een schitterend resultaat en ik hoop dat jullie
deze mensen ook kunnen engageren om wekelijks mee onze jeugd en jong-senioren op te leiden. Dat
dit resultaat jullie een hart onder de riem mag steken om jullie jongeren te blijven motiveren om een
trainersdiploma te behalen.
Herentals, het was weer een superweekend met vele spannende wedstrijden, super enthousiaste
supporterskernen en het moment om te voelen wat er leeft binnen de clubs.
Het gonsde natuurlijk rond het experiment U12-U14, de competitie is ontwricht, het finaleweekend zit
te vol, wanneer gaat er nu een beslissing vallen, … De wedstrijden U12-U14 waren alvast het bewijs
dat de kinderen wel degelijk daar op hun plaats staan. Ook de cadettenuitslag getuigde in het
voordeel van het experiment. Alles wijst erop dat dit de beste oplossing is voor onze kinderen, maar
zoals afgesproken zal het experiment nog een 2e jaar gespeeld worden en volgend jaar staan wij
klaar met een nieuw voorstel. Ik hoop als jullie mij straks met de verkiezing het vertrouwen geven om
verder te werken, jullie ons ook vertrouwen in onze doorzettingskracht dat U12-U14-U16 de enige
goede oplossing is voor onze jeugdindeling.
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Korfbalvrienden,
Vandaag is er een bestuurder die zijn mandaat beëindigt en zich niet meer verkiesbaar heeft gesteld.
Peter is 10 jaar medebestuurder geweest van onze federatie. Ik wil hem hier dan ook bedanken voor
de positieve samenwerking. Onder zijn impuls werd de korfballeague opgestart, een competitie niet
meer weg te denken uit onze korfbalwereld. Gelukkig trekt Peter zich niet volledig terug. Hij heeft zich
bereid getoond om mee in te stappen in het Comité voor Wedstrijdzaken om daar Pierre
ondersteuning te geven qua organisatie Korfballeague en Competitiestructuren. Ik hoop alvast op een
vruchtbare samenwerking.
Als dank zou ik Peter graag een attentie overhandigen waarmee ik hoop dat hij samen met
echtgenote Linda eens goed kan genieten van een korfballoos weekendje! De ruiker bloemen zijn
bestemd voor Linda als dank voor de vele eenzame avondjes. Bedankt Peter en Linda.
Voor 1 stoel die vrijkomt, worden er 2 nieuwe benomen. Het zal krapjes worden in onze
bestuurskamer! Maar we zijn wel enorm tevreden dat we een nieuwe penningmeester gevonden
hebben, Jef Verboven. Voor velen waarschijnlijk in het korfbal onbekend, maar voor Jef zijn
boekhoudingen en financieel beleid zeker niet onbekend. Dus vanuit de Raad van Bestuur gesteund,
de juiste man op de juiste plaats! We maken ook ineens van de gelegenheid gebruik om de oubollige
benaming penningmeester te vervangen door Financieel Directeur.
Daarnaast hebben we communicatiespecialist Yves Daelmans ook kunnen overtuigen om een plaats in
de Raad van Bestuur in te nemen. Iedereen kan kritiek geven op wat er in de communicatie van de
KBKB allemaal fout loopt. Je moet alleen het lef hebben om er iets aan te willen doen. Vandaar dat
we de kandidatuur van Yves dan ook voor de volle 100% steunen.
Beste Korfbalvrienden,
Sinds het begin van de competitie moesten we, jammer genoeg, al menig verhaal van agressie
verteren. Dit doet me pijn. Korfbal ligt me heel nauw aan het hart en ik ben zo trots op de manier
waarop jullie clubs en supporters die, volgens buitenstaanders nog net bevestigt, nooit geziene sfeer
creëren tijdens competitiewedstrijden en nog meer tijdens de finalewedstrijden. Ik vind het dan ook
zo jammer dat dit soms overschaduwd wordt door agressieve handelingen. Laat korfbal de meest
sportieve sport van Vlaanderen zijn, dé sport zonder agressie. Laten we als bestuursleden er dan ook
allen samen aan werken om spelers, speelsters, jeugdleden, coaches, jeugdbegeleiders, ouders,
supporters, scheidsrechters ervan te overtuigen dat wie respect geeft, ook respect zal krijgen !
De campagne is vorige week in Herentals gestart en zal zeker en vast nog een vervolg krijgen.
Graag wil ik dan ook mijn openingswoord afsluiten met het Jaar 2014 uit te roepen tot Jaar van het
Respect!
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Bondsvoorzitter, Danielle Ruts, verleent het woord aan Marc Van Leuven, voorzitter van de
Directie Jeugd, voor de voordracht “Hervorming veldcompetitie 2014”
Marc Van Leuven start zijn uiteenzetting met de vraag waarom we de veldcompetitie willen
hervormen. Er zijn twee redenen: het spanningsveld is te sterk gedaald en de grote verplaatsingen en
ontbrekende reservenploegen zorgen voor moeilijkheden in de laagste klasse.
Hoe werd de hervorming aangepakt?
Door bevraging van de belangrijkste stakeholders (alle clubs, alle coaches, de top 10 van de
scheidsrechters en de leden van de Raad van Bestuur van de KBKB).
Uit de bevraging bleek dat heel wat moest behouden blijven: de organisatie van de zaalcompetitie en
de bekercompetitie, blijvend linken van de reserven aan de eerste ploeg, behoud van de C-ploeg en
het verbod van twee teams in de nationale competitie.
Over de organisatie van de veldcompetitie was er evenwel geen eenduidigheid. Aan de hand van de
statistieken van de bevraging toont Marc Van Leuven aan dat geen van de vier voorgestelde
competitievormen een voldoende grote meerderheid wisten te behalen, ook niet wanneer enkel de
resultaten binnen de segmenten zouden bekeken worden. Conclusie: een grote verdeeldheid over alle
geledingen, zodat een compromis noodzakelijk werd.
Uit de bevraging kwamen wel duidelijk een aantal aandachtspunten voor de veldcompetitie die
dienden verwerkt te worden in het uiteindelijke voorstel.
Zo vond een meerderheid van de clubs dat in elk geval de spanningsmomenten van de veldcompetitie
moesten verhoogd worden, maar ook de promotie van veldkorfbal via de veldcompetitie behouden
blijven.
De clubs uit de hogere reeksen wensten in geen geval minder wedstrijden (o.a. om financiële
redenen) en de clubs uit de lagere reeksen zeker niet meer wedstrijden.
Daarnaast moest een nieuwe structuur rekening houden met de ligging van de clubs (regionalisering)
en met het al dan niet bezitten van een reserveteam.
Ten slotte was er ook nog de visie van de federatie zelf. De KBKB gaat nog altijd voor het promoten
van groei, door het verhogen van het aantal leden en het aantal clubs, maar ook door het stimuleren
van de regionale spreiding.
Verder wenst de federatie een verhoging van kwaliteit door verbreding van de ledenpiramide en
verbetering van alle competities.
Aan de hand van al deze input kan een uitgewerkt voorstel worden gepresenteerd, dat voortkomt uit
de vergaderingen van de hiervoor aangestelde werkgroep. Deze werkgroep was samengesteld uit
bestuurders van de KBKB: Marc Van Leuven, Karel Bastiaensen, Pierre Coppens en Alex Elewaut.
Verder werkten ook mee als vertegenwoordigers van de clubs: Frank De Schryver (Boeckenberg),
Claude De Smet (Ago Aalst) en Patrick Chalmet (The Blue Ghosts Anzegem). Chris Palinckx
vertegenwoordigde de coaches en Jan Nelen de scheidsrechters.
De nieuwe competitiestructuur voor de veldcompetitie zal als volgt zijn:
 Voor de hoogste klasse: 16 teams in 4 poules van 4 teams
 Voor de 2e, 3e en 4e klasse: telkens 1 reeks van 8 teams (identiek aan de zaalcompetitie)
 Voor de 5e klasse (de 41e ploeg en lager): 2 reeksen met indeling afhankelijk van het
beschikken over een reserveploeg en volgens regio’s.
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Door middel van de gepresenteerde slides worden vervolgens de modellen voor de verschillende
klassen toegelicht.
Voor de 1e klasse start de veldcompetitie met een voorronde van 4 reeksen van 4 ploegen, die na 6
wedstrijden per reeks een klassement oplevert. Dan worden beslissingswedstrijden in de voorronde
gespeeld.
De eerst geklasseerden van de 4 reeksen spelen 1A-1C en 1B-1D in een best of 2, waarbij de
winnaars een extra punt meenemen naar de kampioenspoule van de eindronde.
De nummers 2 en 3 van de voorronde worden gekruist tegen elkaar geloot en spelen ook een best of
2, waarbij de winnaars naar de kampioenspoule van de eindronde gaan en de verliezers naar de
degradatiepoule van de eindronde.
De laatst geklasseerden van de 4 reeksen spelen 4A-4C en 4B-4D in een best of 2, waarbij de
verliezers een punt in mindering meenemen naar de degradatiepoule van de eindronde.
Na de zaalcompetitie begint dan terug de eindronde van de veldcompetitie in eerste klasse met de
nieuw samengestelde reeksen van 4 ploegen. Twee titelreeksen en twee degradatiereeksen. Na 6
wedstrijden komt men hier terug tot een klassement per reeks.
De nummers 1 en 2 van de titelreeksen spelen dan kruisfinales en de winnaars daarvan later de
veldkorfbalfinale.
De nummers 3 en 4 van de degradatiereeksen spelen gekruist degradatiewedstrijden, waarvan de
verliezers zakken naar 2e klasse.
In 2e tot en met 4e klasse zijn er dus telkens 1 reeks met 8 ploegen, gevormd door de twee
degradanten van de hogere klasse, de nummers 3 tot en met 6 van het klassement van het vorige
competitiejaar en de twee stijgers uit de lagere klasse.
In 5e klasse wordt samengesteld van de 41e ploeg en volgende. Er komen 2 reeksen met indeling
afhankelijk van het beschikken over een reserveploeg en volgens regio’s.
Wat zijn de voor- en nadelen van het nieuwe model?
Voor de 1e klasse zijn de voordelen:
 Regionale spreiding met 16 ploegen, waardoor kwaliteitsverbetering buiten Antwerpen komt.
 Spankracht na de zaalcompetitie door de herindeling in titel- en degradatiereeksen.
 Een nieuwe 3e hoogtepunt in de competitie door de beslissingswedstrijden bij de voorronde.
 Aantal te spelen wedstrijden over de hele veldcompetitie blijkt gelijk (niet minder).
 Het is een goede mix van de twee door de clubs meest geprefereerde modellen (2x 8 en 1x8).
Het kleine nadeel voor de 1e klasse is de plus of min 1 punt bij de start van de eindronde.
Voor 2e




tot en met 4e klasse zijn de voordelen:
Zelfde aantal wedstrijden (niet meer).
Vluggere doorgroeimogelijkheid door twee stijgers/dalers
Verbeterd spanningsveld

Voor de 5e klasse zijn de voordelen:
 reeksen met indeling afhankelijk van het beschikken over een reserveploeg
 reeksen met indeling volgens regio’s.
Aan de hand van de presentatie legt Marc Van Leuven vervolgens de overgangsmodaliteiten uit voor
de start van het nieuwe competitiemodel en de manier waarop daarna het twee competitiejaar in het
nieuwe model zal aangevat worden.
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Om het nieuwe model nog even te verduidelijken wordt een simulatie over twee jaar getoond van het
model van 1e klasse, met invulling van fictieve clubnamen.
Marc Van Leuven licht ook de volgende stappen toe. Eerst zal de presentatie overgemaakt worden aan
de clubs voor intern overleg, waarna ze vragen kunnen stellen en opmerkingen maken. Intussen
worden de reglementteksten voor de nieuwe competitiestructuur voorbereid, zodat op een
Bijkomende Algemene Vergadering op 10 mei 2014 de stemming kan gehouden worden en bij
goedkeuring het nieuwe model wordt ingevoerd vanaf de competitie 2014-2015. Wordt voorgesteld
model niet goedgekeurd dan blijft de huidige structuur van de veldcompetitie behouden.
Marc Van Leuven vraagt of er nu al opmerkingen zijn van de clubs.
Patrick Wuyts (Kwik) vraagt wat er met de andere modellen is gebeurd die in Korfbal 2000 werden
besproken.
Marc Van Leuven antwoordt dat die niet weerhouden werden omdat zij niet door voldoende clubs
gedragen werden en dat men gezocht heeft naar het beste algemeen aanvaardbare compromis.
Jan Van Gorp (Vobako) vraagt om de presentatie zo snel mogelijk door te sturen aangezien zijn
club op maandag al vergadering heeft.
Yves Daelmans en Jan Van den Berghe engageren zich om dit nog dit weekend te doen.
Jan Van Der Borst (Mercurius) vraagt hoe het juist zit met de indeling van de lagere reeksen.
Marc Van Leuven verwijst hiervoor terug naar de getoonde slides uit de presentatie waar de principes
duidelijk zijn vastgelegd.
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Bondsvoorzitter, Danielle Ruts, geeft het woord aan Karel
Promotie/Recreatie, om een toelichting te geven over Korfbal High 5

Bastiaensen,

Directeur

Karel Bastiaensen verwelkomt de vergadering en introduceert de spelers in het Korfbal High 5
project: het Jeugdsportnet KDR, het korfbalnet KDR Kempen (met de korfbalclubs van Golf 1: Vobako,
Technico, Vosko, RKC, Geelse, KCOV en Rijko), Jan Cuypers, de KBKB en hij benadrukt ook de
financiële ondersteuning van de Vlaamse Overheid.
Wat is High 5 Korfbal?





Het wil iedereen vanaf 8 jaar een aangename vrije tijd bezorgen via een aangepaste
korfbalspelvorm waarbij actie, participatie en fair play centraal staan;
Het wordt begeleid door een High 5 Korfbalcoach en gespeeld in kleine of grotere groepen, in
de korfbalclub, in de school, op een pleintje, op het strand, …;
Bij een High 5 Korfbal Game gaat een opgeleide High 5 Korfbalcoach samen met de spelers
aan de slag met behulp van de High 5 Korfbal Box.
Het spel begint met een startmoment (High 5), waarna bij het spel afwisselend samen en
tegen elkaar gespeeld wordt, en het eindigt ook weer met een slotmoment (High 5).

Wat zijn de doelgroepen?
Het kan gespeeld worden door leden van de korfbalclub, door leerlingen van scholen, door bezoekers
van een massa-event.
Het is speelbaar in allerlei vormen, zoals Beach High 5, G High 5, Street High 5, Senior High 5 of
Family High 5.
Karel Bastiaensen licht vervolgens de planning toe.
Momenteel is men bezig met Golf 1. In het korfbalnet KDR Kempen (zie voor clubs hiervoor) werden
al 32 High 5 Coaches opgeleid en beoogt men in juli 2014 al 820 deelnemers te bereiken.
De High 5 Toolboxen worden eerstdaags geleverd, zodat in september 2014 het jaarprogramma klaar
kan zijn. De High 5 coaches starten dan met een programma van 3 maanden, waarbij op het einde
van deze periode een intervisie moment is tussen de coaches om te evalueren en bij te sturen waar
nodig.
Tegen juli 2015 wil men in Golf 1 minstens 1320 deelnemers hebben aan het project.
Wat zijn de targets in Golf 2?





In mei 2014 de oproep lanceren om 15 nieuwe coaches (clubs) op te leiden;
In juni 2014 de opleiding van de nieuwe coaches voltooien;
In september 2014 de opstart van het jaarprogramma;
Tegen juni 2015 in Golf 1 en Golf 2 minstens 5400 deelnemers hebben gehad.

Wat is de verdere planning?





Tegen 1 augustus 2014 het ontwikkelen van de basisformule High 5 Korfbal voor grote sport
en beweeg events;
Tegen 2015 het ontwikkelen van sterke communicatiemiddelen (banners, affiches, flyers en
gadgets met eigen High 5 Korfballogo;
Organiseren van een finalevent tijdens het IKF WKC 2015;
Afsluiten van het project op 30 november 2015, maar met verankering van het High 5 Korfbal
binnen de structuur van de KBKB.

Karel Bastiaensen sluit zijn uiteenzetting af met te stellen dat High 5 Korfbal een ideaal instrument is
voor promotie en ledenwerving en hij hoopt dat de clubs hier gretig gebruik van zullen maken.
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Secretaris-generaal Jan Van den Berghe leest de 49 aanwezige van de 51 stemgerechtigde
verenigingen voor:
Ago Aalst, AKC, Appels, Artemis-Schoten, ASOC Ramsel, ATBS, Berkenrode, Beveren-Waas, BoechoutVremde, Boeckenberg, Borgerhout/GW, Bornem, Boutersem, Catba, Deurne, Ekerse, Floriant
Merelbeke, Ganda, Geelse, Hoevenen, Hove met volmacht aan Voorwaarts, Joki, KCBJ met volmacht
aan Leuven, KCOV, Kwik, Leuven, Loenhout, Meeuwen, Mercurius, Minerva, Neerlandia met volmacht
aan Ganda, Olympia Anderlecht, Putse met volmacht aan Joki, Rijko, Riviera, RKC, Scaldis, Sikopi met
volmacht aan Hoevenen, Sint Gillis Waas, Spartacus, Sparta Ranst, Technico Turnhout, Temse, The
Blue Ghosts Anzegem, Verde, Vobako, Voorwaarts, Vosko, Vos Reinaert.

01. VERSLAG OVER DE WERKING VAN HET MAATSCHAPPELIJK JAAR 2013
Volgende correcties dienen te worden uitgevoerd op paginanummer:
Comité der Reglementen
Blz. 34: Leden: toevoegen: Koen Baeten (K.C. Meeuwen vzw)
Comité Promotie, Oprichting en Ondersteuning
Blz. 39: bijvoegen:

13 oktober
13 november

SVS tornooi Loenhout
SVS instuif Loenhout

Beachkorfbal
Blz. 42: schrappen:

Voorzitter: Alex Elewaut (bestuurder K.B.K.B. – KCOV vzw)
Commissie Recreatiesport
Blz. 45: bijvoegen:

13 november

SVS instuif Loenhout

Blz. 45: wijzigen:
9 oktober 2013 instuif Loenhout' - moet zijn - 2 oktober SVS tornooi Loenhout

Danielle Ruts vraagt aan de vergadering de of er bemerkingen zijn op het verslag.
Aangezien er geen bemerkingen zijn wordt het verslag goedgekeurd door de vergadering.
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02. VERSLAG VAN HET COMITE VOOR TOEZICHT
André Mortier leest het verslag voor aan de aanwezigen.
“Samenkomst Comité van Toezicht op 20 maart 2014 in het bondsgebouw.
Het comité kreeg volledige inzage in alle rekeningen, journaals, balansen en stukken van het
afgelopen boekjaar 2013 onder assistentie van de penningmeester. De uitgevoerde controles
brachten niets foutief of onduidelijk aan het licht.
Alle vragen werden vlot beantwoord door Danielle Ruts en de balansen geven een
waarheidstrouw beeld van de boekhouding.
Enkele opvallende gegevens:
1. De kaspositie verminderde van 306.000 euro naar 267.000 euro op de bank-, termijnen spaarrekeningen.
2. Het negatieve resultaat heeft uiteraard te maken met het wereldkampioenschap in
China en dit is ten laste van de vooraf aangelegde reserves gekomen.
3. Sedert vorig jaar stellen we vast dat er minder sponsoring inkomsten zijn. Deze trend
zet zich nog steeds verder hoewel minder expliciet. Tijdens het opstellen van het budget
voor 2014 wordt hiermee rekening gehouden.
Het Comité van Toezicht wenst de penningmeester te feliciteren met de ordelijke en
gestructureerde manier waarop de boeken worden bijgehouden en wil de Jaarlijkse Algemene
Vergadering hiervan graag op de hoogte brengen.

Het comité van Toezicht, 20 maart 2014
Namens de leden van het Comité van Toezicht.
Eric Vervliet

Raymond Van bosch
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Danielle Ruts verzoekt de aanwezigen of zich iemand wenst kandidaat te stellen om het
stembureau te bemannen.
Het stembureau wordt samengesteld en bestaan uit:



Wuyts Patrick (Kwik)
Verleene André (Borgerhout/GW)
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03. FINANCIEEL VERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER
Danielle Ruts, financieel directeur KBKB Vlaamse Liga vzw, verwelkomt de vergadering en
spreekt de aanwezigen toe.
Andermaal een goede morgen en deze keer voor de laatste keer met mijn financieel verslag.
Zoals jullie weten hebben we een opvolger voor de functie van penningmeester gevonden in
Jef Verboven. Ik hoop dat hij als Financieel Directeur op jullie unanieme steun kan rekenen
zodat de financiën van de KBKB weer met de nodige aandacht kunnen behandeld worden.
Want het voorbije jaar was een moeilijk jaar qua opvolging en organisatie ervan. Ten eerste
wijzigde vanuit Bloso het te gebruiken boekhoudplan. Een overeenkomst met andere
sportfederaties zorgde dat we tegen een schappelijke prijs het nieuwe boekhoudplan door de
firma Ciel konden laten inputten. Dit diende ik dan echter nog manueel te corrigeren naar de
analytische boekhouding en BTW-toepassing. Gelukkig had ik ondertussen een overeenkomst
met Tila Sartiaux dat zij de boekhouding zou doen. Zij kon ineens instappen in het nieuwe
programma, maar ondertussen was al een serieuze achterstand opgelopen. Gezien Tila een
goed zicht heeft op de werking van de KBKB wist zij zich snel in te werken en voor 80%
verliep alles vlotjes. Er bleef me echter te weinig tijd om tussentijdse overzichten te maken.
Gelukkig kreeg ik het vertrouwen van de Raad van Bestuur om alzo het jaar af te werken. De
laatste weken zijn er dan vele uren besteed aan de controle, correcties en
eindejaarsboekingen maar eind goed al goed, het financiële verslag is afgewerkt en we zijn
intussen niet failliet gegaan.
Voorafgaand moet ik toch even opmerken dat er nog enige foutjes staan in de u toegestuurde
documenten:
1/ het totaalbedrag van de inkomsten 2012 moet € 700.924,74 zijn. Verkeerdelijk werd het
cursief gedrukte totaal van de bijdragen nog een keer bijgeteld.
2/ in de balans bij de materiële vaste activa – Grote herstellingswerken gebouwen dienen
zowel het aankoopbedrag als de afschrijvingen verhoogd te worden met € 2.043,00, dit in
gevolge een foute overname van de afschrijvingen van vorige boekjaren. Deze correctie
verandert echter niets aan de totalen.
Bekijken we de gerealiseerde cijfers t.o.v. de begroting dan hebben we 2% minder inkomsten
en 3% minder aan uitgaven. Blijft aldus een overschot van € 3.500,00.
Enkele cijfertjes in detail:
1/ inkomstenzijde
Meest opvallend is de overschrijding van de boeten met € 4.000. Dit ligt niet aan de
scheidsrechtersboete want deze zijn vorig jaar al opgenomen als te ontvangen, dus deze
hebben zeker geen invloed op het gerealiseerde cijfer. Ik heb ze niet tot in detail
geanalyseerd, maar ik vang op dat er veel forfaits worden gegeven, misschien is dit één van
de redenen van deze stijging. Ik kan enkel maar hopen dat jullie terug een inspanning doen
om de boeten te beperken want het is zeker niet ons doel hierop onze federatie te laten
werken.
De provinciale subsidies lagen overal hoger dan verwacht, dit is jammer genoeg de
laatste keer dat we deze hebben kunnen ontvangen. Vanaf dit jaar worden deze mee in de
Bloso subsidie verwerkt, maar naar verluidt zullen er geen extra middelen kunnen worden
vrijgemaakt. Mede hierdoor hebben we onze ingeschatte afrekening van de Bloso subsidies
zeer voorzichtig gehouden. Zo hebben we de extra € 10.000 bij de Topsportsubsidie nog niet
ingecalculeerd en voor de basissubsidies houden we ook nog een reserve van € 30.000 (deze
wordt voor 2013 wel gecompenseerd door de extra afrekening van 2012). Hopelijk verkrijgen
we deze subsidies wel in 2014 en kunnen we zo het tekort op de gebudgetteerde
provinciesubsidies compenseren. Binnen dit kader hebben we ook beslist om de VIA-toelage
die we nu recent jaarlijks ontvangen, maar niet begroot kon worden, over te dragen naar
volgend boekjaar zodat deze opgenomen kan worden in de begroting. Vandaar dat er in het
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overzicht bij VIA voor 2012 nog een bedrag vermeldt staat en voor 2013 niet. Vanaf 2014 is
deze subsidie dus begroot aan de hand van de verkregen subsidie in 2013 en is dit een reëel
bedrag om te spenderen.
Ten slotte hebben we nog onze inkomsten van evenementen die wel wat onder
budget uitkomen. We hoopten de interland van 2013 break even te kunnen draaien, maar de
kosten voor buitenlandse scheidsrechters, de catering van spelers en genodigden, huur van
extra tribune maakten dat we toch negatief uitdraaiden. Vandaar ook dat de RvB heeft beslist
voorlopig geen interlands meer te organiseren. We trachten enkel oefenwedstrijden te spelen
zonder al te veel organisatiekosten en na 2 jaar zullen we dit item samen met KNKV
evalueren.
Onze Zaalfinales draaiden ook onder budget dit door hogere uitgaven voor algemene,
meer professionele uitstraling van het event en voor hogere veiligheids- en medische
ondersteuning. Ook waren er in Lotto Arena iets minder aanwezigen dan vorige edities.
2/ uitgavenzijde:
Onze comités leverden weer prachtig werk en dit binnen hun budget. Dus hier weinig
opmerkingen.
Enkele uitschieters zijn Directie Promotie. De uitgaven voor Algemene Promotie liggen
aan de lage kant omdat recent veel minder beroep kan gedaan worden op occasionele
medewerkers en ons eigen personeel het grootste deel van de initiaties voor zijn rekening
neemt. Qua cluboprichting dit jaar nog geen grote verrassingen. We kenden enkel Hermes en
Beveren-Waas die gebruikt maakten van de budgetten voor nieuwe clubs. Voor dit jaar staan
normaliter Balen en Meerhout op het programma voor cluboprichting en hopelijk kunnen we
ook de brug slaan naar The Blue Ghosts en Kortrijk. Naast de kosten voor cluboprichting
krijgen deze clubs ook 2 jaar vrijstelling, in deze post werd ook de afsluiting van Atlantis
Lebbeke opgenomen. Hier recupereerden we nog ¾ van de openstaande schuld, dus ¼
opgenomen onder de Vrijstellingen
De organisatie van het Internationaal Tornooi wordt steeds groter, maar zo ook de
kosten. Nemen we echter alle kosten van het comité en de verkregen subsidies (die
beduidend meer was dan begroot) tezamen, dan werkten ze nog met een overschot van €
1.700 (deze zouden we dan ook willen reserveren voor de organisatie van het Internationaal
Tornooi van 2014, maar later meer daarover).
De samenwerking met Korfbal TV zal de komende weken geëvalueerd worden naar
volgend seizoen toe. We willen ook duidelijke afspraken met onze clubs zodat de discussies
van de laatste jaren niet steeds moeten hervat worden. Wat betreft het afwijkend bedrag van
€ 10.700 dien ik de facturatieperiode 2011-2013 nog eens na te kijken, want volgens mij zit
hier nog ergens een foutje. Maar ik heb dit pas gemerkt bij de controle en ondertussen nog
niet de tijd gehad dit te checken.
Onze onderhoudskosten bondsgebouw en afschrijvingen worden overschreden door
extra uitgaven aan riolering en centrale verwarmingsketel. De sanitaire werken (ik hoop dat
jullie er al van genoten hebben) waren begroot en redelijk binnen budget gebleven. Ook een
nieuwe telefooninstallatie en een extra schotklok verzwaren de afschrijvingen.
Internationaal hebben we al uitgaven voor WK 2015 die we niet tegenstaande niet
begroot, toch in dit jaar willen ten laste nemen. Daarnaast hebben we bij CIK een bedrag
staan van € 1.038 voor extra uitgaven voor het Congres in Lissabon, maar deze werden
terugbetaald door een extra subsidie van BOIC die vermeld staat onder Bijkomende
werkingsmiddelen BOIC.
De post Divers bevat kosten van vorige jaren die op de balans van 2011 waren blijven
staan en niet meer kunnen gerecupereerd worden, zoals kosten van Algemene Vergaderingen
die ik per vergissing niet heb doorgerekend aan jullie en deze ten onze laste heb genomen.
Ook zitten daar nog dubbelboekingen tussen die nu terug gerecupereerd werden. Eigenlijk
een opkuis van de balans.
Nadat we onze reserve Reisfonds zoals begroot hebben gespijsd met 10.000 euro hebben we
nog een positief resultaat van € 3.515.
Daarstraks vermeldde ik al het overschot van Regio Vlaanderen van € 1.700. Ons voorstel is
om deze op een Reserve te plaatsen voor de organisatie van het Internationaal Tornooi 2014
omdat daar de begrootte provinciale subsidie van € 4.000 wegvalt.
Blijft er nog een saldo over van € 1.800 die we willen bijvoegen bij onze Werkingsreserve.
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Dit brengt ons bij de analyse van de balans, waar aan de passiefkant de reserves dus stijgen
met € 13.515 (Reisfonds, Internationaal Tornooi en Werkingsreserve)
Bij de schulden even vermelden dat de schulden aan de clubs dit de subsidies Jeugdfonds zijn
die nog dienden uitbetaald. De overige leveranciers zijn voornamelijk het Sociaal Secretariaat
(€ 10.000) en verder veel medewerkers en collega’s die hun eindafrekening begin januari
indienden.
De overlopende rekeningen omvatten voornamelijk bijdragen en verzekeringspremies die
overgeheveld worden in gevolge seizoensafrekeningen alsook de toegekende VIA-subsidie,
Lotto Subsidie.
Aan Actiefzijde bij de materiële vaste activa werden de afgeschreven en buitengebruik
gestelde items afgeboekt. Ook weer een kleine opkuis, uitgevoerd om onze activa in
overeenstemming te brengen met de realiteit.
Bij de vlottende activa, handelsvorderingen is de vordering op de clubs zo groot in gevolge
late verzending van de derde afrekenstaat. De overige debiteuren omvatten net verstuurde
facturen van sponsors, 3 openstaande vorderingen op Stad Antwerpen i.v.m. de korfbalvloer
en nog een afrekening van de tickets in Lotto Arena welke nog dient afgeboekt tegenover de
leverancier.
Om af te sluiten meegeven dat onze liquide middelen € 212.000 bedragen en we nog
vastrentende effecten hebben staan voor € 54.000.
Zo dat was mijn financiële toelichting voor vandaag en laat nu graag aan jullie het woord voor
nog eventuele vragen.
Claude De Smet (Ago Aalst): vraagt of er een reden is waarom de inschrijvingen voor veld
en zaal niet meer apart worden vermeld. Hij geeft de voorkeur aan het apart houden van
beiden.
Danielle Ruts: antwoordt dat er geen echte reden is, behalve vermijden van extra werk om
ze uit elkaar te houden, maar belooft dat dit in de toekomst terug gescheiden zal
gepresenteerd worden.

04.

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

:
:
:

49
0
0

Danielle Ruts bedankt de vergadering voor het vertrouwen.
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05.

VOORSTELLEN TOT REGLEMENTSWIJZIGINGEN
Jan Andries, voorzitter Comité der Reglementen, verwelkomt de vergadering op het altijd
weerkerende agendapunt.
Reglement van Wedstrijden:
Artikel 98 Reglement van Wedstrijden
Jan Andries geeft toelichting bij de voorgestelde wijziging.
Jan Van Gorp (Vobako) vraagt waarom er nu 0-5 staat i.p.v. 5-0.
Jan Andries antwoordt dat dit enkel is om aan te duiden dat de forfaitscore zowel voor de
thuis- als de bezoekende ploeg mogelijk is, hoewel dit het meestal wel voor de bezoekende
ploeg zal zijn.
Stemming
Algemeen belang: alle stemgerechtigde leden
Stemming
Voor
Tegen
Onthouding

:
:
:

48
1
0

De vergadering gaat akkoord met onderstaande wijziging van artikel 98 die ingaat vanaf
competitie 2014-2015.
ART. 98
98-1. Een achttal dat zonder bericht, in vorig artikel bedoeld, niet opkomt, verliest de wedstrijd
met 5 - 00 - 5, betaalt een boete van 40 k100 k. de voor het inrichten van de wedstrijd
gemaakte kosten en de scheidsrechtersonkosten.
98-2. Een achttal dat op het aangewezen uur 15 minuten na de officiële aanvangstijd geen
6 spelers op het speelveld heeft, wordt als niet opgekomen beschouwd , verliest de
wedstrijd met 0 - 5, en betaalt aldus ook eenzelfde dezelfde 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).
98-4. 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.
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Bijlage 1 aan het Reglement van wedstrijden
Jan Andries geeft toelichting bij de voorgestelde wijziging. Er zijn geen vragen vanuit de
vergadering.
Stemming
Algemeen belang: alle stemgerechtigde leden
Stemming
Voor
Tegen
Onthouding

:
:
:

49
0
0

De wijziging wordt door de vergadering aangenomen en wordt met ingang van 20142015:

Bijlage 1 aan het Reglement van Wedstrijden
1.1.1.1.1.Belangengroepen en stemmingen Reglement van Wedstrijden en competitiestructuren.

3. Wijze van indienen van voorstellen tot wijziging aan het Reglement van
Wedstrijden en/of Competitiestructuur :
3.6. Voorstellen uitgaande van de Raad van Bestuur dienen aan dezelfde voorwaarden als
§ 3.3. en aan onderstaande voorwaarden te voldoen.
3.6.1.1.
Ingeval het een voorstel aan één of meerdere belangengroep(en)
betreft :
Het voorstel wordt aan de desbetreffende belangengroep(en)
bezorgd met aanduiding van de manier waarop de verdere
behandeling zal gebeuren en de wijze waarop de stemming zal
gebeuren, hetzij:
 zonder verdere overlegvergadering met stemming via
webapplicatie of;
 met een overlegvergadering die zal doorgaan minimaal 1 en
maximaal 2 maand na verzending van het voorstel, met een
door de Raad van Bestuur aangeduide afvaardiging en de
belangroep(en), waarbij een eventuele stemming op dat
moment kan gebeuren of;
 in geval er wezenlijke aanpassingen werden voorgesteld zal
het, al dan niet aangepaste definitieve voorstel, binnen de 6
weken, ter stemming aan de belangengroep(en) worden
voorgelegd.
5. Wijze waarop de voorgestelde wijzigingen ter stemming moeten voorgelegd
worden :
5.5. Ingeval, bij schriftelijke stemming, 20 % van de clubs van de, al dan niet
samengevoegde, betrokken belangengroep om een vergadering verzoekt zal deze,
binnen de 14 dagen door de Raad van Bestuur, op een door hem te bepalen plaats,
georganiseerd worden;
5.6. Het bijwonen van een dergelijke vergaderingen of, bij schriftelijke stemming, het
uitbrengen van een stem, vergaderingen en het uitbrengen van een stem is
verplicht voor alle clubs van de betrokken belangengroep. Zowel voor stemming via
webapplicatie, schriftelijke stemming, als stemming op de vergadering, wordt het
uitbrengen van een stem als bewijs van aanwezigheid aanzien. Niet deelnemen
wordt beboet met 30 k;
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Competitiestructuur:
Competitiestructuur 1ste klasse jeugdreeksen Korfbal (veld)
Jan Andries geeft toelichting bij de voorgestelde wijziging. Er zijn geen vragen vanuit de
vergadering.

Stemming
Algemeen belang: alle stemgerechtigde leden
Stemming
Voor
Tegen
Onthouding

:
:
:

49
0
0

De wijzigingen worden door de vergadering aangenomen en de competitiestructuur 1ste
klasse jeugdreeksen veld wordt met ingang van 2014-2015:
4.2. Op basis van de eindrangschikking van de voorselectie worden de 16 hoogst geklasseerde
achttallen ingedeeld in de afdelingen A tot en met D (de titelpolen). De indeling der titelpolen
gebeurt evenredig volgens volgend schema A of B. Het toe te passen schema zal, voor elke
jeugdreeks afzonderlijk, na de laatste wedstrijd van de Nationale Jeugdcompetitiedagen,
door lottrekking, bepaald worden.
Schema B
A

B

C

D

1

2

3

4

7

8

5

6

12
13

11
14

10
15

9
16

Bij bovenstaand schema dient rekening gehouden te worden met art. 87-3 Reglement van
Wedstrijden. In voorkomend geval verwisselt het laagste gerangschikte achttal van dezelfde
club van afdeling. Vermelde verwisseling gebeurt A↔B, B ↔C, C↔D, D ↔A
(voorbeeld indien de achtallen 1en 7 behoren tot dezelfde club, verwisselen de achttallen 7
en 8 van afdeling; de achtallen 6 en 16 behoren tot dezelfde club, verwisselen 16 en 13 van
afdeling).
Jan Andries bedankt de vergadering voor het vertrouwen en de collega’s van het Comité
der Reglementen voor het vele werk.
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06.

VERZOEK TOT TOELATING VAN EEN EENMALIGE AFWIJKING VAN DE
TOEPASSING ART. 11 STATUTEN
Jan Andries verzoekt de vergadering, vooraleer over te gaan tot kiezing van de kandidaatbestuurders, om de Raad van Bestuur toelating te geven bij deze verkiezingen een eenmalige
afwijking te maken van de toepassing van artikel 11 van de statuten, die vereisen dat een
kandidaat-bestuurder minstens twee jaar lid is van de federatie. De kandidaat-bestuurder Jef
Verboven is al wel individueel lid, maar nog geen twee jaar.

Algemeen belang: alle stemgerechtigde leden
Stemming
Voor
Tegen
Onthouding

07.

:
:
:

49
0
0

KIEZING VAN BESTUURDERS
Vóór de pauze werden de stembiljetten opgehaald door het stembureau door middel van
afroeping van de namen van de clubs door Jan Van den Berghe, Secretaris-generaal KBKB,
Patrick Wuyts en André Verleene.
Bestuurder Jan Andries geeft het resultaat van de telling van het stembureau:
Er waren 48 geldig stembiljetten en 1 ongeldig stembiljet. De kandidaat-bestuurders kregen
het volgende aantal geldige stemmen op een totaal van 48:








Danielle Ruts
Frank Buvens
Yves Daelmans
Eric Duchesne
Alex Elewaut
Jef Verboven
Edouard Versele

:
:
:
:
:
:
:

47
46
47
47
45
47
45

Jan Andries dankt de vergadering voor de kiezing van de 7 bestuurders die verkozen zijn
voor een ambtstermijn van twee jaar. Hij vraagt ten slotte of er vanuit de vergadering nog
vragen zijn.
Emile Marckx (Olympia Anderlecht) vraagt of er op de agenda van de volgende algemene
vergadering een stand van zaken kan gegeven worden van de organisatie van het WK Korfbal
in 2015. Gelet op het belang van deze organisatie is het nuttig dat de clubs op de hoogte zijn
van de evolutie.
Eric Duchesne (Projectleider WK Korfbal 2015) antwoordt dat hij dat met alle plezier zal
doen.

20

K.B.K.B. - J.A.V. 22 maart 2014

Danielle Ruts bedankt de aanwezigen voor hun komst, wenst hen een behouden thuiskomst
en hoopt hen later op de dag te zien op de Runner Up wedstrijden in Kwik Indoor of anders
zeker op de zaalkorfbalfinales op zondag in de Lotto Arena. Daarmee sluit zij de vergadering.

Verslaggeving: Jan Van den Berghe
Datum 25 maart 2014

Bondsvoorzitter Danielle Ruts
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