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KONINKLIJKE BELGISCHE KORFBALBOND
VLAAMSE LIGA V.Z.W.

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING
zaterdag 19 mei 2018
Ibis Styles Kortrijk Expo
President Kennedypark 1 - 8500 Kortrijk
Aanwezig:
Bestuurders KBKB: Danielle Ruts, Jan Andries, Alex Elewaut, Danny Fonteyne, Patrick Chalmet, Yves
Daelmans, André De Nijs, André Mertens, Eric Duchesne en Eddy Versele.
Namens het secretariaat van de KBKB:
David Van den Bosch, secretaris generaal
Julia Laurent, secretariaat
Wim Maerievoet, archivaris
De stemgerechtigde clubs:
K.C. Ago Aalst vzw, Kon. Antwerpse Korfbal Club/Luma vzw, Appels K.C. vzw, Artemis -Schoten K.C.
vzw, ASOC Ramsel K.C. vzw, Kon. A.T.B.S. vzw (volmacht aan Kon. Borgerhout/Groen Wit K.C. vzw),
Kon. Borgerhout/Groen Wit K.C. vzw, Bornem K.C. vzw, Boutersem K.C. vzw (volmacht aan Leuven
K.C. vzw), Catbavrienden K.C. vzw, Ekerse K.C. vzw (volmacht aan Limes vzw), K.C. FloriantMerelbeke vzw, Kon. Ganda K.C. vzw, Hoboken/Mercurius 2000 vzw, Hoevenen K.C. vzw, Joki vzw
(volmacht aan Vobako Lichtaart vzw), KCBJ vzw (volmacht aan Putse K.C. vzw), KCOV vzw, Kon.
Kwik vzw, Leuven K.C. vzw, K.C. Limes vzw, Lubko K.C. vzw, Meeuwen K.V. vzw (volmacht aan Kon.
Antwerpse Korfbal Club/Luma vzw), Kon. Minerva K.C. vzw, Kon. Neerlandia K.C., Royal Olympia
Anderlecht vzw, Putse K.C. vzw, Rijko vzw, Kon. Riviera/Deurne K.C. vzw (volmacht aan
Catbavrienden K.C. vzw), R.K.C. Retie K.C. vzw, Royal Scaldis S.C. vzw, Sikopi vzw, Spartacus/NDN
K.K. vzw, Sparta Ranst K.C. vzw (volmacht aan Rijko vzw), K.C. Temse vzw, The Blue Ghosts Anzegem
vzw, The Vikings Hamme vzw (volmacht aan Appels K.C. vzw), K.C. Verde vzw, Vobako Lichtaart vzw
en Kon. K.C. Voorwaarts vzw
Voorzitter-ter-Ere: Jean Claude Ghillebert
Namens de Ereleden: Emiel Marckx, François Springael en Ludo Wils
Namens de Individuele Leden: Werner Van der Meulen en Tila Sartiaux
Namens het Comité Reglementen: Eric Van Grimberge
Niet aanwezig: de stemgerechtigde clubs: K.C. Beveren-Waas vzw, Blauw Wit vzw, Boechout-Vremde
K.C. vzw, Kon. Boeckenberg K.C. vzw, K.C. Kapellen vzw, Sint Gillis Waas vzw, K.C. Technico
Turnhout vzw (verontschuldigd), Vosko K.C. vzw en Vos Reinaert vzw
Verontschuldigd:
Voorzitter-ter-ere Marc Van Leuven en de Ereleden Daniel De Rudder, Pierre Coppens en Anny
Blyweert.
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INSIGNES 25 JAAR LID KBKB
Onderstaande leden hebben 25 jaar lid in onze federatie bereikt.
De insignes werden aan het onthaal door Wim Maerievoet overhandigd aan de clubafgevaardigden.
De medailles van de leden 25 jaar KBKB, van de clubs die niet aanwezig waren op de Algemene
Vergadering, zullen per post door het bondsbureau verstuurd worden.
Verzoek om deze insignes aan hen te overhandigen tijdens een passende gelegenheid in de
vereniging.
Gevierde 25 jaar lid KBKB zijn:

Club
AKC/LUMA

Jubilaris
Embrechts Kris
Jacobs Valerie
Peeters Steffi
Van den Berg Jessy
Van Gulik Cindy

AGO-AALST

Cooreman Christoff
De Saeger Hubert
De Smet Jelle
Veldeman Chris
Geelen Evelyn
Kerkhofs Christophe

ARTEMIS SCHOTEN

ATBS

BOECHOUT-VREMDE
BOECKENBERG
BLAUW WIT SPORT

KCBJ
BORGERHOUT GR/W

Malomgré Bart
Bosman Steven
De Rijck Joep
Fonteyne Danny
Goddefroy Tom
Van der Sande Marlies
Van Ackeren Annelies
De Bremaeker Jesse
Desmet Patrick
De Haan Tommy
Goossens Sofie
Tromp Bert
De Cat Theophile
Janssens Eva
Lauwers Evie
Moya Anton Yannick
Smet Kevin
Vandenbossche Wendy

AV 19 MEI 2018 (VERSIE 20180605)

[JL]

3

CATBA
RIVIERA/DEURNE

EKERSE

FLORIANT
GANDA

HOBOKEN/MERCURIUS
HOEVENEN

KWIK

LEUVEN
KAPELLEN
MEEUWEN
MINERVA
NEERLANDIA

PUTSE

RIJKO

RKC RETIE

Stoop Debby
Van de Brul Jeroen
De Nijs Debbie
Ronge Cathy
Verschaeren Inge
Foulon Anoek
Lammens Jurgen
Ocket Ingrid
Versele Valerie
Allery Gunter
Creyf Saskia
De Schrijver Sofie
Van Nuffel Maja
Felder Ann
Thys Melissa
Ceuppens Ria
Van Loon Nick
Wuyts Bart
Amerlynck Barbara
Van Dyck Yannick
Wouters Ben
Dom Gregory
Truyens Dennis
Corbreun Paul
De Boer Thomas
Hertogs Constant
Hurez Ann
Saey Christel
Verlot Jurgen
Ceulemans Christiane
Schroyens Veerle
Van den Acker Kristof
Vermeulen Stephanie
Vervloesem Jonas
De Bruyn Tom
De Gruyter Chris
Van Trijp Jack
Willemse Ruud
Marien Annelies
Wuyts Joke
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SCALDIS

SIKOPI

SPARTA RANST
SPARTACUS
TEMSE
VERDE
VOBAKO

VOORWAARTS
VOSKO

De Strooper Nico
Laureyssens Dirk
Logisse Kim
Peeters Patty
Wouters Patrick
De Dycker Sven
Dobbeleir Cindy
Luyts Johan
Schryvers Wim
Van Steelandt Cindy
Geudens Bert
Van Kerckhoven Dimitri
Borghgraef Peter
Ryckx Sofie
Van Wauwe Bert
Aerts Patrick
Douw Koen
Geenen Lotje
Pauwels Johny
Van de Water Arne
Storms Kristof
Struyf Joran
Schellekens Yves
Vancauwenbergh Chris
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OPENINGSWOORD VAN DE BONDSVOORZITTER
“KORFBAL, onze sport, onze passie …
Missie, visie, beleid, goed bestuur, grensoverschrijdend gedrag, GDPR … onze overheden leggen de lat
hoog …
Korfbal@school, clubondersteuning, MasterZ, Twizzit, API … we zijn ermee bezig …
Opleidingen, competitie, reglementen, topsport, regionale talentontwikkeling, website … we werken
eraan …
Facebook, forums, ruwe diamant … langs de zijlijn weet men het steeds beter …
Maar onze energie steken we enkel in het positieve verhaal …
Goedemorgen beste korfbalvrienden,
Allen hartelijk welkom in de stad Kortrijk. Het is jullie waarschijnlijk al duidelijk dat we de promotie
van West-Vlaanderen wensen te benadrukken. Vandaag wordt hier onze Jaarlijkse Algemene Vergadering
gehouden, in augustus de IKF Beach Korfball World Cup in Blankenberge en uiteindelijk in januari 2019
de IKF Europacup weer hier in Kortrijk.
Ondertussen zal vanaf juni het korfbal@school project opgestart worden in samenwerking met de
sportdienst van Kortrijk. Deze samenwerking verloopt zeer positief, dus we koesteren reële hoop dat in
de toekomst cluboprichting tot de mogelijkheden behoort.
Graag wil ik ook een warme oproep doen om op zondag 12 augustus deel te nemen aan het jeugdtornooi
in Blankenberge dat zal georganiseerd worden als promotie van het Internationale Beachtornooi en
natuurlijk voor onze sport in West-Vlaanderen. Uitnodigingen zullen jullie eerstdaags ontvangen.
Sinds onze laatste Algemene Vergadering van november werd een nieuw plan voorgesteld met betrekking
tot de organisatie van de regiotalenten. Jammer genoeg was in sommige regio’s de interesse zeer mager
en ontvingen we van diverse verenigingen zelfs geen verontschuldiging. Daarom wil ik nog maar eens
benadrukken dat wij deze en soortgelijke vergaderingen organiseren om tot een dialoog te komen met
jullie. Enerzijds krijgen we kritiek als we dingen veranderen zonder jullie te informeren en anderzijds
krijgen we dikwijls weinig of geen reactie als we in overleg willen gaan.
Wij zijn ons bewust dat jullie veel tijd en energie steken in het runnen van jullie verenigingen. Hopelijk
beseffen jullie ook dat elke bestuurder van jullie federatie minstens evenveel tijd en energie steekt in
het managen van onze korfbalsport. En niemand is perfect, maar met opbouwende kritiek komen we
een heel eind verder.
Ondertussen zijn we bezig op basis van een voorstel van Temse om eventueel de indeling van de Cploegen en inschrijving met meerdere teams in hoogste klasse aan te passen.
Tevens willen we de speelgelegenheid U8-U10 alsook K4 voor U12-U14-U16-U19 verbeteren volgens de
noden van de clubs,
Ook zal de hervorming van de jeugdcompetitie die vandaag op tafel ligt, nog de nodige evaluatie en
aanpassing vergen.
Ook de digitalisatie van diverse documenten dient nog verder geïmplementeerd in Twizzit. En ook aan
de website wordt ondertussen hard gewerkt.
De vernieuwde talentontwikkeling dient verder uitgewerkt en gerealiseerd.
Tussendoor hebben we dan naast de nationale organisaties ook nog de internationale tornooien die in
2018, 2019 en 2020 in België worden georganiseerd.
De vereenvoudiging van onze reglementen staat ook nog op het programma en dan zijn er nog de
dagdagelijkse problemen die steeds dienen opgelost.
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De handen vol dus voor de leden van de Raad van Bestuur, hun comités met de vele vrijwilligers en ons
personeel op het bondsbureau.
Samen en met wederzijds begrip werken we aan de uitbreiding en verbetering van onze sport en haar
werking, zij het misschien niet altijd even snel en misschien niet tot ieders voldoening.
Maar vooral, zoals reeds gezegd, steken we onze energie in het positieve verhaal !”

UITREIKING DIPLOMA’S KAMPIOENEN ZAALKORFBAL 2017-2018
André De Nijs, Directeur Competitie gaat verder met de uitreiking van de diploma’s van zaalkampioenen.
U12:
Na een zeer gelijk opgaande wedstrijd bij de U12 tussen Boeckenberg en Temse was het Boeckenberg
dat in de laatste minuten een voorsprong nam en deze niet meer prijs gaf. Ze wonnen met 5-3. Proficiat
aan de U12 van Boeckenberg.
Het diploma “Zaalkampioen U12 seizoen 2017-2018” zal worden bezorgd aan de vereniging
Kon. Boeckenberg K.C. vzw.
U14:
Bij de U14 (Vobako - Putse) was er een zeer spannende finale. Men bracht kwaliteitskorfbal. De
eindstand werd 10-9. Proficiat aan de U14 van Vobako.
Bestuurder Patrick Chalmet overhandigt aan Jan Van Gorp, secretaris van Vobako Lichtaart vzw,
het diploma “Zaalkampioen U14 seizoen 2017-2018”.
U16:
Dan is het Prime time part nummer uno met Vobako – AKC/Luma. Meer kan ik niet toevoegen. Dit
zijn twee korfballende teams! AKC/Luma won deze finale met ja, zelfs met de golden goal.
Prachtige wedstrijd. Proficiat voor AKC/Luma.
Chris Van Riet, penningmeester van Kon. AKC/Luma vzw, krijgt van bestuurder Jan Andries
het diploma “Zaalkampioen U16 seizoen 2017-2018” overhandigd.
U19:
Dan is het weer Prime time nummer two, Boeckenberg – Kwik. Bij de U19 stonden Boeckenberg en
Kwik weer oog in oog. Dit was een wedstrijd, echt een streling voor het oog. De inzet van de twee
teams, de duels, echt proficiat voor deze twee teams met hun 17 -23. Proficiat aan de U19, alsook
de vereniging Kwik voor hun vierde zaaltitel bij de jeugd.
Joeri Isenborghs, vicevoorzitter van Kon. Kwik vzw, wordt het diploma “Zaalkampioen U19
seizoen 2017-2018” overhandigd door bestuurder Eddy Versele.
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Topleague
Tenslotte kenden we een bloedstollende finalewedstrijd van onze NDN Topkorfballeague met AKC/Luma
en Boeckenberg.
De eerste time was niet zo top. Lange aanvallen, weinig scoren, dus geen spektakel. Dan Time 2. Ik
denk dat de twee teams een peptalk hadden gekregen. De wedstrijd bloeide open met knappe prestaties
van beide teams. En hier won Boeckenberg met 20-22. Dus de uitslag vertelt het, echt een wedstrijd
van topniveau. Felicitaties aan Boeckenberg.
Het diploma “Zaalkampioen Topleague seizoen 2017-2018” zal worden bezorgd aan de
vereniging Kon. Boeckenberg K.C. vzw

De diploma’s van onderstaande verenigingen, welke hun diploma nog niet kregen overhandigd, zullen
door het secretariaat KBKB per post naar deze clubs toegezonden worden.
ZAALKAMPIOENEN
Promoleague
Hoofdklasse 1
Hoofdklasse 2
Hoofdklasse 3
Hoofdklasse 4

Meeuwen
Hoboken/Mercurius
KCBJ
Blauw Wit
The Blue Ghosts

David Van den Bosch geeft, namens de Raad van Bestuur, twee korte presentaties aan de vergadering.
Deze presentaties zijn bedoeld om deze onderwerpen kort te introduceren.
GENERAL DATA PRIVACY REGULATION (GDPR)
De eerste presentatie handelt over de General Data Privacy Regulation (GDPR). Dit is de nieuwe
Europese wetgeving rond de privacy. De deelnemers worden wegwijs gemaakt in de context van deze
wetgeving. Verder worden er enkele algemene begrippen uitgelegd zoals de privacy statement en
het dataregister.
TWIZZIT
De tweede presentatie gaat over Twizzit en over de uitgebreide mogelijkheden van dit platform. De
federatie blijft inzetten op een samenwerking met Twizzit en zal in de toekomst alleen maar meer
processen verwerken via dit platform. De vergadering wordt ko rt uitleg gegeven over enkele extra
modules zoals facturatie, inschrijvingen en agenda. De federatie licht ook al een stukje van de sluier
van haar toekomstige plannen in Twizzit. Zo wordt er momenteel aan de Jeugd Scorekaart binnen
Twizzit gewerkt. Verder zullen in de toekomst de coachlicenties via Twizzit moeten aangevraagd
worden en wordt er gekeken om de website te integreren in het platform.
(zie slides)
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UITREIKING VAN DE KWALITEITSCERTIFICATEN JEUGDSCOREKAART
Bondsvoorzitter Danielle Ruts vervolgt met de uitreiking van de kwaliteitscertificaten Jeugdscorekaart.
“Het wordt een vertrouwd onderdeel van onze Jaarlijkse Algemene Vergadering, het uitreiken van
de kwaliteitscertificaten van de Jeugdscorekaart. Als interim-Directeur Jeugd heb ik dus het
genoegen enkele clubs naar voren te roepen en hen een certificaat te geven waarop ze terecht fier
mogen zijn. Nog even melden dat de aanpassingen aan het systeem in 2017 € 1.100 hebben gekost,
dat de KBKB € 13.000 heeft geïnvesteerd. Samen met de subsidie van Sport Vlaanderen van € 37.000
konden we dus € 50.000 verdelen onder de deelnemende verenigingen.
Tevens wil ik aangeven dat voor 2018:
- Er een administratieve lastenverlaging komt want wij gaan al invullen uit het ledenbestand
wat we al weten over ledenaantallen.
- Er kunnen naar de toekomst ook bepaalde gegevens behouden blijven. Zo moeten
documenten niet elk jaar opnieuw opgeladen worden als ze niet gewijzigd zijn.
- Opgeleide trainers krijgen nog een zwaardere klemtoon, dit voornamelijk omdat Sport
Vlaanderen hier ook op hamert en ernaar subsidieert.
- K@S zal ook iets zwaarder wegen.
- En natuurlijk blijft de aangroei van jeugdleden belangrijk.
Gezien onze Beleidsfocus Jeugd is goedgekeurd tot 2020 blijft het ook een stimulans voor jullie om
te blijven inzetten op een kwalitatieve ondersteuning van jullie jeugd.
Vandaag mag ik dus 8 certificaten uitdelen.
We beginnen met de bronzen (dit wil zeggen dat er meer dan 53% is behaald), dat is er eentje met
53 en centiemen voor Borgerhout/Groenwit.
❖ De secretaris van Kon. Borgerhout/GW K.C. vzw, Andre Verleene, ontvangt het certificaat.
Daarna 4 zilveren certificaten met meer dan 55%, scores die gaan van 55,9% tot 56,9% voor:
Temse
❖ Peter Borghgraef Peter, voorzitter van K.C. Temse vzw, ontvangt het certificaat.
Floriant
❖ Sam De Taeye, bestuurslid van KC Floriant Merelbeke vzw, ontvangt het certificaat.
Ago-Aalst
❖ Marijke Dierick, voorzitter van Appels K.C. vzw, ontvangt het certificaat.
Sikopi
❖ Marc Vyt, voorzitter van Sikopi vzw, ontvangt het certificaat.
En tenslotte nog 3 gouden certificaten met meer dan 57% voor:
Rijko met 57%
❖ Joris Bruyns, voorzitter van Rijko vzw, ontvangt het certificaat.
Ganda met 60%
❖ Dominique Van Der Beken, voorzitter van Kon. Ganda K.C. vzw, ontvangt het certificaat.
Putse met 66%
❖ Magda Huybrechts, secretaris van Putse K.C. vzw, ontvangt het certificaat.
Tenslotte bedanken wij, als federatie, alle deelnemende clubs en feliciteren wij de gehuldigde clubs
met het behaalde certificaat. Wij hopen dat dit een bijkomende motivatie mag zijn voor de andere
clubs om hun jeugdwerking verder te optimaliseren en zich blijven in te zetten in de basis van onze
sport zijnde onze jeugd.
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SAMENSTELLING STEMBUREAU
Danielle Ruts vraagt aan de aanwezigen of zich iemand wenst kandidaat te stellen voor de
bemanning van het stembureau.
Het stembureau wordt samengesteld uit:
➢
➢

Inge Pollet (The Blue Ghosts Anzegem vzw)
Jan Nelen (Spartacus/NDN K.K. vzw)

David Van den Bosch, doet lezing van de 40 aanwezige van de 49 stemgerechtigde verenigingen.

1. VERSLAG OVER DE WERKING VAN HET MAATSCHAPPELIJK JAAR 2017
Danielle Ruts vraagt aan de vergadering of er vragen of bemerkingen zijn op het verslag.
Volgende correcties zijn in rood weergegeven
Pagina 23 (Comité Opleidingen Scheidsrechters wijzigen in Scheidsrechters Comité)
Zes personen hebben via zelfstudie spelregels aan het examen scheidsrechter, afgenomen door
het Scheidsrechters Comité, op 18 november 2017 in het Bondsgebouw KBKB deelgenomen.
Pagina 37 (bijvoegen bij samenstelling Spelregelcomité)
Annelies Vandenberghe (Kon. K.C. Voorwaarts vzw)
Pagina 38 (bijvoegen bij samenstelling Directie Promotie & Recreatie)
Voorzitter
: Patrick Chalmet (bestuurder KBKB – The Blue Ghosts Anzegem vzw)
Leden
: Alex Elewaut (Putse K.C. vzw)
Werkgroep cluboprichting
Alex Elewaut
(Putse K.C. vzw)
Werkgroep promotie-evenementen:
Kevin Lauwers
(KCBJ vzw)
Pagina 44 – 46 – 49 – 61
Letter “s” toevoegen bij K.C. The Blue Ghosts vzw
Pagina 59 (bijvoegen bij samenstelling Comité Ondersteuning Clubs - lid 2017)
Lid
: Wim Vandenplas (Lubko vzw)
Het verslag wordt, met bovenstaande aanpassingen, door de vergadering aangenomen.
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2. VERSLAG VAN HET COMITE FINANCIELE AUDIT
Danielle Ruts vervolgt dat op 17 mei 2018 in het bondsgebouw KBKB de boekhouding werd
gecontroleerd door André Mortier, Rudolf Schram en Wim De Meester.
Zij geeft het woord aan André Mortier die hierover verslag zal uitbrengen.
André Mortier rapporteert de samenkomst van het Comité Financiële Audit.
Overeenkomstig de statutaire bepalingen en het huishoudelijk reglement, brengen wij u
verslag uit in het kader van ons mandaat van het comité Financiële Audit. Dit verslag omvat
ons oordeel over de jaarrekening. De jaarrekening bevat de balans op 31 december 2017,
de staat van inkomsten en uitgaven en de resultatenrekening voor het boekjaar afgesloten
op die datum.
Wij hebben de controle uitgevoerd van de jaarrekening van de Koninklijke Belgische
Korfbalbond over het boekjaar 2017 met een balanstotaal van € 716.785,25 en waarvan de
resultatenrekening afsluit met een verlies van het boekjaar van € 44.938,54.
De controle van de financiële stukken werd uitgevoerd op basis van steekproeven enerzijds
en specifieke elementen anderzijds.
Het comité kreeg hiervoor volledige inzage in alle rekeningen, journaals, balansen en stukken
van het afgelopen boekjaar 2017. Het comité heeft van de penningmeester de voor onze
controle vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen.
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van het vermogen en de financiële
toestand van de KBKB per 31 december 2017, alsook van haar resultaten over het boekjaar
dat op die datum is afgesloten.
Enkele opvallende gegevens:
❖ De kaspositie op de bank-, termijn- en spaarrekeningen is lichtjes gestegen tot € 436.578,29.
Een en ander is door ons gecontroleerd en juist bevonden.
❖ Het subsidiebedrag toegekend door Sport Vlaanderen is niet op voorhand gekend en w ordt
daarom ingeschat op basis van de raming opgemaakt door Sport Vlaanderen.
❖ De inkomsten via sponsoring zijn voor het eerst sinds lang belangrijk gestegen. Dit is het
gevolg van een succesvolle poging de band met het bedrijfsleven te versterken en het
aanbieden van alternatieve producten. Vooral de komst van NDN als sponsor is veelbelovend.
❖ Het project Korfbal@school vormt een belangrijke inspanning voor de KBKB. Het comité stelt
vast dat hiervoor in 2017 geen financiële ondersteuning werd ontvangen.
❖ Het resultaat is zeer positief. Hierbij wordt opgemerkt dat het doel ten allen tijde moet
worden nagestreefd en dat daarom de winsten ten gunste hiervan moeten worden ingezet.
Het Comité Financiële Audit, 17 maart 2018
Namens de leden van het Comité Financiële Audit,
André Mortier
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Danielle Ruts geeft het woord aan de financiële directeur, Danny Fonteyne.

3. FINANCIEEL VERSLAG FINANCIEEL DIRECTEUR
Danny Fonteyne, financieel directeur,
“Beste Afgevaardigden,
Het financiële luik van deze vergadering is op gang getrokken door de vertegenwoordiger van
het toezichthoudende comité. Na grondige analyse en diepgaande controle hebben zij de
cijfers van 2017 goed gekeurd. Mijn dank daarvoor.
Zowel de jaarrekening als het overzicht van inkomsten en uitgaven werden jullie
voorafgaandelijk bezorgd. Ik heb hierover vragen mogen ontvangen van de verenigingen
Hoevenen en Voorwaarts. Deze vragen werden aan de respectievelijke clubs beantwoord en
voor zover het nuttig leek voor alle verenigingen in mijn presentatie verwerkt. Gezien er
geen verdere vragen werden ontvangen, sluit ik dit af.
Gewoontegetrouw verzorg ik een korte uiteenzetting over een aantal nuttige financiële
gegevens. Mag ik U verzoeken om mogelijke vragen over deze uiteenzetting te bewaren tot
na mijn discours.
De vaste activa kent een relatief belangrijke toename. De modernisatie van het
bondsgebouw, die zeer nodig is, werd voortgezet en we beschikken nu over een mooie grote
vergaderzaal voorzien van alle modern comfort, met oog voor energie en milieu door een
extra inspanning qua isolatie. Deze modernisatie werd uitgevoerd met de steun van onze
partners, waardoor de KBKB ook een rechtstreekse return heeft kunnen registeren. Een
andere belangrijke aankoop was een nieuwe bestelwagen die de oude moet vervangen. Velen
zullen die al hebben opgemerkt, dankzij de typerende korfbalbestickering.
Het actief kent ook wat overlopende rekeningen. De onderliggende data ziet U hier. Een
belangrijk verschil met voorgaande jaren is een nieuwe visie op de subsidies. In het verleden
werden hier de ramingen geboekt, het nieuwe decreet doet ons voorzichtig zijn.
Passief in de overlopende rekeningen zien we geen nieuwe of belangrijke wijzigingen, ik geef
U zo even de inhoud mee.
Dat brengt ons tot de inkomsten en uitgaven, aan U gepresenteerd met een
budgetvergelijking. U zal daarin ongetwijfeld opmerken dat de KBKB met zijn medewerkers
grote stappen heeft gezet in een verdere kosten efficiëntie. Meer en meer is onze organisatie
doordrongen van het nut om elke euro om te keren, om alles in twijfel te trekken en te
zoeken naar een leanere werking. Omgekeerd zien we in de inkomsten eenzelfde besef, er
worden partners gevonden die return geven op uitgevoerde werken, er is meer sponsoring.
Als financieel directeur stemt mij dit gelukkig. Van de gelegenheid maak ik gebruik om
dankbaar te zijn voor al die tomeloze inzet van onze zeer actieve vrijwilligers, waarvan vele
zelfs hun onkosten niet declareren.
Niet alles was trouwens goed nieuws, de subsidie voor Korfbal&school werd in 2017
geweigerd. Met wat actief lobbywerk en opnieuw verwoorden van sommige beschrijvingen,
is er voor 2018 wel goed nieuws. Voor de volledigheid, de verhoging van de bijdragen doet
zijn werk netjes en vangt bijna perfect de vermindering van de subsidies op.
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De uitgaven kennen een belangrijke onderschrijving. De reden heb ik al vermeld, de
belangrijkste dan toch. Per punt toon ik ze even. Op te merken valt de link tussen de subsidie
jeugdfonds – die gezakt is – en de kost voor het Jeugdfonds.
En dan nu wat colors for directors. Eerst de inkomsten met linksboven die van 2016. Dan de
uitgaven en vervolgens de vereenvoudigde. Niets nieuws onder de zon, dezelfde conclusies
als voorheen kunnen worden getrokken.
De budgetvergelijking blijft een mooie en laat zien wat ik al eerder heb gezegd.
Dit brengt ons naadloos tot de verdeling van de winst van 84.938,54 €. U ziet hierbij de
intentie van de Raad van Bestuur.
De huidige reserves van de KBKB, buiten die van internationale verplaatsingen, volstaan. Het
moet dan ook de bedoeling zijn om de overschotten nuttig te investeren. Hiervoor zijn alvast
3 voorstellen gemaakt. U ziet ze hier. De uitgave hiervoor zal het overschot van 2017 niet
geheel verbruiken dit jaar. Het restant zal mee opgenomen worden in het budget 2019, dat
daardoor negatief zal mogen zijn.
Als er nog vragen zijn over de presentatie, dan hoor ik het graag.
Ik dank U
(zie slides)
Danny Fonteyne verzoekt de aanwezigen of er vragen wensen gesteld over de presentatie.

4. KWIJTING OVER HET VOORBIJE JAAR VAN DE RAAD VAN BESTUUR
Danielle Ruts verzoekt aan de vergadering stemming van het punt.
Stemming
Voor
Tegen
Onthouding

:
:
:

40
0
0

Het financieel verslag wordt unaniem aanvaard door de vergadering. Danielle Ruts bedankt
de clubs voor hun vertrouwen.
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Danielle Ruts meldt dat er wordt over gegaan tot de statuten- en reglementswijzigingen.
Zij wil nog even meegeven dat ons Comité Reglementen, onder impuls van Jan Andries, met
betrekking tot de hervorming van de Jeugdcompetitie een huzarenstukje heeft afgeleverd. Met
enkele strohalmen zijn ze van start gegaan, veel later dan ze hadden gewild. Want het is makkelijk
gezegd we gaan het nu anders doen. Er moet wel een kader gegeven worden en dat was jammer
genoeg effe zoeken. Maar de wil, de vele vergaderingen en de doorzettingskracht hebben geleid
tot wat nu op tafel ligt. Waarschijnlijk zullen er misschien nog enkele gaatjes inzitten, maar die
gaan we er samen uithalen zodat we binnen korte tijd een zo goed mogelijk systeem hebben om
een zo goed mogelijke competitie te kunnen spelen. Dus nogmaals veel respect voor het geleverde
werk van ons Comité Reglementen.

5. VOORSTELLEN TOT REGLEMENTSWIJZIGINGEN
Jan Andries, voorzitter comité Reglementen, meldt dat er driemaal zal gestemd worden bij
de voorgestelde reglementswijzigingen.
De eerste stemming gaat over de jaarlijkse datum van doorgang van de Algemene
Vergadering. Deze datum (eind maart) zal worden vervangen door “uiterlijk in de maand
juni”. Deze nieuw opgegeven periode valt binnen de door de wet op de vzw’s gestelde
termijn. De wet voorziet immers dat de algemene vergadering de jaarrekening en de
begroting uiterlijk binnen de 6 maanden na afsluiten van het boekjaar moet goedkeuren.

A. STATUTEN
Artikel 17 -1
Stemming
Voor
Tegen
Onthouding

:
:
:

40
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Onderstaande reglementen werden door de leden unaniem goedgekeurd en gaat in met
ingang van 1 juli 2018.
Statuten
Art. 17 : De Algemene Vergadering is de bijeenkomst van de afgevaardigden van de
werkende clubs.
17-1 Elk jaar uiterlijk in de maand juni wordt een Algemene Vergadering gehouden: zij
draagt de naam van Jaarlijkse Algemene Vergadering (J.A.V.).
17-2…….
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B. COMPETITIESTRUCTUREN & REGLEMENT VAN WEDSTRIJDEN
Jan Andries geeft mee dat met dit voorstel de verplichting van twee clubafgevaardigden
te hebben wordt geschrapt.
B. 1.

Alle competitiestructuren zaal
Aangepast art. 31 verwijderen en melding afwijking in Reglement van
Wedstrijden bij art. 31 verwijderen

Stemming
Voor
Tegen
Onthouding

:
:
:

40
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De wijziging werd door de leden unaniem goedgekeurd en gaat in met ingang van 1 juli
2018.
Bij de Competitiestructuren zaal wordt artikel 31 volledig geschrapt en bij het
Reglement van Wedstrijden wordt bij de melding “Afwijking …. “ vermeld boven
art. 31 ook volledig schrapt.

C. NIEUW COMPETITIESTRUCTUUR JEUGD
Competitiestructuren
C. 2.
CS Veld 6 1ste klasse jeugdreeksen – Veld
C. 3.
CS Veld 7 Lagere klassen jeugdreeksen – Veld
C. 4.
CS Zaal 6 1ste klasse jeugdreeksen – Zaal
C. 5.
CS Zaal 7 Lagere klassen Jeugdreeksen – Zaal
Reglement van Wedstrijden
C. 6.
Artikel 41-6
C. 7.
Artikel 47
C. 8.
Artikel 87-4
C. 9.
Artikel 89-1-1
C. 10.
Artikel 89-2 Afwijking veld
C. 11.
Artikel 90-3-3-1
C. 12.
Artikel 111
C. 13.
Artikel 127
Jan Andries verzoekt de vergadering of er vragen of opmerkingen zijn bij voorstel
competitiestructuur Jeugd.
Annick Le Marec (Leuven) merkt op dat bij alle weergegeven schema’s van de
competitiestructuur 1 e klasse jeugdreeksen veld, de eerste op pagina 5 van de
reglementsvoorstellen, de A reeks eerst wordt opgevuld en dan de volgende reeks.
Behalve bij een inschrijving van 15 ploegen is er een uitzondering, namelijk wordt
daar bij de verdeling per afdeling bij de B-reeks 8 ploegen genoteerd en dit komt in
elk van de volgende schema’s terug. Het lijkt voor haar niet logisch dat de opvulling
bij 15 ploegen anders gebeurt dan bij andere ongelijke aantallen waar wel eerst de
A reeks volledig opgevuld wordt. Zij vraagt naar de reden van deze verdeling.
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Jan Andries antwoordt dat deze tabellen werden opgemaakt door het Comité Jeugdkorfbal
en deze indeling door hen aan het Comité Reglementen werd voorgesteld. Hij haalt aan
dat bij een indeling van 7 ploegen in de reeks A en B om dan 1 ploeg in de C-reeks te
noteren niet praktisch is in de praktijk.
Annick Le Marec (Leuven) wenst informatie omtrent punt 4.4. op pagina 8. Zij
verwijst naar de reglementen waar vermeld staat dat een B-ploeg die moet opvullen
in A-reeks zijn toegestane dispensaties mag behouden, bijvoorbeeld ongelijk spelen
of leeftijd van hoger naar lager of omgekeerd. Maar wat als de A-ploeg, tegen wie
die B-ploeg op wedstrijd uitkomt, dan niet met 4 jongens en 4 meisjes is? Mag die
A-ploeg dan ook ongelijk spelen met meer jongens dan meisjes of omgekeerd? Of
moet die A-ploeg dan met 7 tegen 8 spelen? Of kan er aangevuld worden door de
tegenstrever om 8 tegen 8 te spelen? Of wordt er dan 7 tegen 7 gespeeld?
In 1ste klasse mag onvolledig gespeeld worden en er in tweede klasse moet aangevuld
worden. Zij vraagt duidelijkheid hierin en vraagt of de regels, die normaal gelden
op de B-ploeg, van toepassing zijn in de beide richtingen en dus ook voor de A-ploeg
of niet?
Jan Andries meldt dat de Raad van Bestuur nota neemt van haar vraag en dit zal
voorleggen aan het Comité Jeugdkorfbal die hierin een beslissing zal nemen. Er zal een
antwoord aan elke club hierover volgen.
Danielle Ruts verzoekt aan de clubs om toekomstgericht bij zulke vaststellingen beter de
vraagstelling op voorhand aan de Raad van Bestuur te richten.
Dirk Van Rompaey (Voorwaarts) informeert of bij alle 1 e klasse jeugdreeksen de
coachlicentie verplicht gaat worden.
Jan Andries meldt dat bij elke wedstrijd van de afdeling A klasse (Topklasse) veld de
aanwezigheid van een coach, die voldoet aan de bepalingen van de regeling
“coachlicenties”, toekomstgericht verplicht zal worden gesteld.
Ann Van regemortel (Scaldis) wil, aanvullend op de reactie van Leuven, weten waar
er duidelijk geformuleerd werd op welke wijze een ploeg uit 2 e klasse gemuteerd
wordt naar 1 e klasse. Dit naar aanleiding van geruchten waarin er wordt gesteld dat
men toch met een dispensatie “1 jaar te oud” in 1 e klasse kan spelen. Echter deze
kans is enorm gering want enkel als men een ploeg inschrijft in 2 e klasse en deze
reeks komt naar voor maakt men kans om toch met dispensatie in 1 e klasse te spelen.
Jan Andries antwoordt dat dit wordt geregeld door de reglementering KBKB en in overleg
met Comité Wedstrijdzaken en de desbetreffende club.
Ann Van regemortel (Scaldis) verwijst naar artikel F7 waar er genoteerd werd dat er
bij de jeugd een verplichting zou gelden van een tweede schotklokbedienaars (1 bij
de thuisploeg en 1 bij de bezoekende ploeg).
Jan Andries deelt mede dat met betrekking tot de schotklokbedienaar er geen wijzigingen
werden aangebracht.
Ann Van regemortel (Scaldis) duidt erop dat er bij de U 16 1 schotklokbedienaar
volstaat en er dus geen bezoekende schotklokbedienaar moet zijn.
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Jan Andries meldt dat deze versoepeling een beslissing moet zijn geweest, zonder dat de
reglementering KBKB dienden te worden gewijzigd.
Jan Van Gorp (Vobako) wenst terug te komen op de daarnet vermelde versoepeling.
Bij de Topklasse wordt de schotklok bedient door de thuisploeg en bij Promo de
bezoekers. Hij stelt zich de vraag of een schotklokcontroleur, die aan alle vereisten
zoals reglementair voorgeschreven voldoet, gans de wedstrijd naast zijn collega
schotbedienaar aan de wedstrijdtafel dient plaats te nemen. Hij is van mening dat
bij een probleem gemeld door de scheidsrechter de tweede schotkl okbedienaar nog
aan de wedstrijdtafel kan plaatsnemen om zijn taak op te nemen.
André De Nijs beaamt dat hier een versoepeling was maar dat de regel werd
teruggetrokken door enkele voorvallen. Bij elke wedstrijd van Topklasse als Promoklasse
dient zowel de ontvangende als de bezoekende club voor een schotklokbedienaar te
zorgen.
Eric Duchesne duidt erop dat de schotklokbedienaar van de bezoekende club niet enkel
dient te vervangen, maar ook dient te controleren dat de schotklokbedienaar van de
ontvangende club zijn taken correct uitvoert.
Ann Van regemortel (Scaldis) merkt op dat het moeilijk is om op dat ogenblik te
interpelleren als deze persoon zijn taak niet naar behoren uitvoert. Je kan alleen
maar een teken geven in de hoop dat de scheidsrechter het ziet of hem aanspreken
tijdens de rust.
Nico De Strooper (Scaldis) is van mening dat het de taak is van deze persoon om na
de wedstrijd hierover een opmerking te maken. Hij is van mening dat indien de
schotklokcontroleur geen opmerkingen heeft geuit naar de scheidsrechter of
juryvoorzitter het bestuur van de vereniging niet het recht heeft om naderhand een
klacht in te dienen.
Jan Andries verzoekt de stemgerechtigde clubs tot stemming over te gaan.
Stemming
Voor
Tegen
Onthouding

:
:
:

38
1
1

Bij stemming wordt de nieuwe competitiestructuur Jeugd met ruime meerderheid
aanvaard. De teksten van de nieuwe competitiestructuren jeugd gaan in voege vanaf 1
juli 2018. Hij bedankt het Comité Reglementen, en Eric Van Grimberge, voor het werk
dat zij verricht hebben bij de verwerking van deze reglementswijzigingen.

Jan Andries nodigt de secretaris generaal uit om over te gaan tot voorlezen van de
stemgerechtigden voor het punt “Kiezing Raad van Bestuur”
David Van den Bosch leest de 40 clubs voor terwijl de leden van het stembureau de stembrieven
ophalen bij naamafroeping van de clubs. Tijdens de pauze zullen de stembrieven geteld worden.
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6. KIEZING VAN BESTUURDERS
Na de pauze bedankt de Secretaris-Generaal David Van den Bosch de leden van het stembureau
en gaat over tot het voorlezen van de resultaten van de telling.
Yves Daelmans
Alex Elewaut
Danny Fonteyne
Christel Gerardts
André Mertens
Danielle Ruts

:
:
:
:
:
:

30
27
37
37
35
36

De Secretaris-Generaal meldt dat er van de 40 stembiljetten er 1 ongeldig stemformulier was.
Hij feliciteert de verkozen bestuurders die voor een termijn van twee jaar verkozen worden.
De bondsvoorzitter dankt de vergadering voor hun vertrouwen en zegt dat zij ontzettend blij is dat
er een dame in de Raad van Bestuur zal zetelen.
Zij vervolgt dat er vandaag, jammer genoeg, 2 bestuurders hun mandaat beëindigen. Wij willen hen
bedanken voor de inzet van de laatste jaren.
Eric Duchesne
Eric, je werd na vele jaren lobbywerk van François Springael in 2012 overgehaald om de stap te zetten
naar de Raad van Bestuur. Gezien je ervaring bij AKC met de succesvolle organisatie van de Europacup
in 2007, zag toenmalig voorzitter Marc Van Leuven in jou de ideale persoon om het WK 2015 in goede
banen te leiden. Je werd met die opdracht dan ook de logische Directeur van Directie Internationaal.
Daarnaast gaf Eric ook blijk van heel wat IT-kennis en volgde aldus Pierre Coppens op als voorzitter
van het Comité IT. Eén van de uitdagingen die daar op tafel lag was ons ledenbestand. Na veel en
grondig vooronderzoek werd dan uiteindelijk gekozen voor Twizzit en na een lange
voorbereidingsperiode is vorig jaar dan het nieuwe ledenbestand in gebruik genomen.
Ook de website is heel je bestuursperiode een hot item geweest. In samenwerking met Yves Daelmans
werd gewerkt aan een nieuwe branding voor onze federatie en samenhangend werd een vernieuwde
website gelanceerd. Voor velen nog niet de ideale formule maar onlangs werd beslist om de website
te integreren in Twizzit en dus kijken we vol verwachting uit naar het resultaat dat de nieuwe
voorzitter van IT, Walter De Roeck, ons binnenkort zal voorleggen.
Eric, daarnaast legde je je ook toe op de opvolging van de sponsorcontracten.
Vooral met het WK en de zaalfinales was dit een hele klus. Voorlopig hopen we stiekem dat je dit
nog even volhoudt totdat een opvolger is gevonden.
Eric, je was een zeer aangename collega om mee samen te werken, je was meermaals diegene die
een problematiek kon samenvatten en op een rustige manier een oplossing voorstelde waar we ons in
konden vinden. Je hield van de kleurtjes in de karakters van je collega’s wat maakte dat je hen op
de juiste manier kon benaderen. Jammer genoeg heeft de professionele werkdruk je doen beslissen
om ons te verlaten, maar voor je inzet van de laatste jaren voor onze federatie wil ik je bedanken
met het ereteken van Lid van Verdienste.
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Eddy Versele
Vandaag verlaat ook Eddy ons bestuur. Samen stapten we er in 2002 in, ondertussen dus 16 jaar
geleden en je begon als Directeur Opleidingen. Vanaf dag één was je ook begaan met de
kwaliteitszorg binnen onze federatie. Kwaliteit, jeugd en respect voor alle clubs waren je
stokpaardjes. Je ontwikkelde de tool Korfpass, het begin van clubondersteuning. Dan installeerde je
de Directie Jeugd, de spil van onze sport. Je volgende project was de Jeugdscorekaart, een motivatie
voor de clubs om hun jeugdwerking te verbeteren. Ondertussen denk ik dat we zo reeds 8 jaar
belangrijke subsidies kunnen uitkeren aan onze clubs. Maar je geest Eddy staat niet stil. Om de clubs
bewust te maken van hun werking ontwikkelde je, in samenwerking met Jan van den Berghe, de
clubbarometer. Een tool waar vanuit VSF veel interesse is voor getoond en nu wordt meegenomen
naar andere federaties als basis voor clubondersteuning. Hopelijk kunnen we onze clubs overtuigen
positief gebruik te maken van deze clubbarometer.
Om het belang van clubondersteuning en cluboverleg te benadrukken installeerde Eddy eerst de
Directie Regiowerking die later werd omgedoopt tot de Directie Clubondersteuning.
En
niettegenstaande Eddy je de Raad van Bestuur verlaat, zal je je blijven inzetten voor de
clubondersteuning. Dus jullie zijn nog niet verlost van hem, wij wel ☺ !
Neen Eddy, alle gekheid op een stokje, ik mag wel zeggen dat je steeds een motivator was voor de
Raad van Bestuur om steeds verder te denken en op te komen voor alle clubs.
Je gelooft het misschien niet, maar we zullen je missen. Voor al de jaren van inzet en ik hoop dat
we nog vele jaren op je mogen rekenen wil ik je graag bedanken en benoemen tot Erelid van de KBKB.
De bondsvoorzitter sluit de vergadering en dankt alle aanwezigen voor hun komst.

Julia Laurent
Verslaggeving
5 juni 2018
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