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Vergadering Bestuursorgaan van 13/06/20
Aanwezig: De heren Dupuis, Krikilion, Dufour, Verhofstadt, Van Nuffelen, De Tant en
Bauters
Verontschuldigd:Cassart
1) Goedkeuring van het PV van 18/02/2020
• Het PV wordt unaniem goedgekeurd.
2) Annulering kampioenschap NI & NII in 2020
•

De voorzitter vraagt om op de beslissing terug te komen van 07/05 en een officiële
competitie in verkorte vorm in te richten voor N1 & N2. (Een voorstel dat de N1 en
N2 verdeeld werden in 2 poules met een halve finale en finale)
Na beraadslaging beslissen de leden in consensus om zich aan de communicatie en
de beslissingen van 07/05/2020 te behouden. Deze beslissing was conform en
gedragen door de leden van het bestuursorgaan.
De 3 voorzitters Dhr. Van Nuffelen (NK-FNJP), Dhr. De Tant (Kaatsentiteit
Vlaanderen) en Dhr. Bauters (FJPWB) zullen een gezamenlijke communicatie
versturen om dit punt te verduidelijken.
Als gevolg hiervan:
# Annulering van alle wedstrijden onder bevoegdheid van de NK-FNJP
- Competitie Nationale 1 & Nationale 2
- Beker van België
- Tornooien
# De reeksen N1 en N2 blijven identiek zoals in 2020 voor het seizoen 2021 met
als gevolg dat er ook geen stijgers uit de liga naar de Nationale 2 zijn.

3) Annulering aansluitingsbijdragen

•

Aangezien er geen officiële competitie zal ingericht worden zal de NK-FNJP geen
enkele aansluitingsbijdrage aan de beide vleugels (Kaatsentiteit Vlaanderen,
FJPWB) factureren.

4 ) Een challenge tussen ploegen van N1 en N2 (oefenluttes)
•

Bij de beide vleugels zijn er al acties ondernomen voor een alternatieve competitie
onder de ploegen welke akkoord gegaan zijn nog aan oefenwedstrijden deel te
nemen.
• Het RIO dient ten allen tijden gerespecteerd worden, ook voor de vervanging van
spelers:
@ Een volwassen speler mag als vervanger optreden in een afdeling gelijk aan of
hoger dan die van zijn inschrijving.
@ Slechts 1 plaatsvervanger per ploeg is toegelaten.
@ In het bezit zijn van een toelating door zijn maatschappij in tweevoud.
NB: “Een eenmalige toelating voor spelers waarvan de ploeg niet deelneemt aan
de alternatieve competitie”. Deze spelers kunnen ook een tijdelijke ploeg
samenstellen, maar dienen aan alle oefenwedstrijden deelnemen met dezelfde
opstelling.
5) Gedragscodes en protocollen
• Voor Vlaanderen dient de leidraad voor een verantwoorde heropstart van de
sportsector instructie gerespecteerd worden van Sport Vlaanderen
https://www.sport.vlaanderen/media/13868/leidraad.pdf

• Voor Wallonië dient de leidraad voor een verantwoorde heropstart van de
sportsectorinstructie geresteerd worden van Sport-Adeps.be
http://www.sport-adeps.be

6) Balans 2019 – Budget 2020 + Datum AV
• Door de afwezigheid van de schatbewaarder worden deze punten verplaatst naar
de volgende vergadering begin juli. Ook zal er dan een datum overeengekomen
worden voor de controle van de boekhouding en een datum voor de AV begin
september.
7) WK Ath + Debriefing meeting CIJB
• WK Ath: De stad Ath heeft op 31/03 de financiële voorwaarden voldaan voor de
organisatie van het WK 2021. Een bedankbrief zal worden verstuurd alsook een
nieuwe vergaderingsdatum (begin september) om verdere stappen van de WKvoorbereiding te bespreken. Ondertussen zal ook nog worden nagegaan of de
voorziene financiële steun van onze partners ook nog geldt voor 2021.

• CIJB: Tijdens de digitale vergadering van 30/04 werd beslist dat de Champions
league Llargues van 9,10 en 11 oktober en de ELITE WORLD OF ONE WALL
(20-21 en 22 november) voorzien dit jaar uitgesteld worden tot 2021.
8) Scheidrechters: Vraag van Dhr. Maes
• Een brief van de Dhr. Maes om terug opgenomen te worden als scheidrechter
klasse 1 werd onontvankelijk verklaard. Een aanvraag kandidatuur scheidrechter
kan enkel goedgekeurd worden als zij van de Vleugel komt.
9) Super Cup Mons 2021
• De datum van 25 april 2021 voor de Super Cup wordt vastgelegd voor de
organisatie met steun van de Stad Mons.
10) Ballen & Handschoen controles
• Ballen: Alle bestellingen zijn aan de vleugels(maatschappijen) geleverd.
• Handschoencontroles: De individuele controles worden opgestart bij de
controleurs thuis na afspraak (€10). Bij deze wordt er ook bevestigd dat de nu
gebruikte versterking en het identificatiecertificaat ook in 2021 zal worden
gebruikt
11) Website : www.nk-fnjp.be
• De leden stellen vast dat deze nog niet werd opgeleverd (voorzien eind januari
2020). De leverancier zal hierop aangesproken worden. Tevens betreurt de NKFNJP dat deze leverancier ook de initiatiefnemer is van de petitie die werd
rondgestuurd om de officiële competities toch nog te hervatten. Er zal een
schrijven naar de leverancier gestuurd worden.
12) Varia
• Geen
13) Volgende RvB
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