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Vergadering Bestuursorgaan van 07/09/20
Aanwezig: De heren Dupuis, Krikilion, Dufour, Verhofstadt, Van Nuffelen, De Tant,
Bauters en Cassart
1) Goedkeuring van het PV van 13/06/2020
• Het PV wordt unaniem goedgekeurd.
2) Bilan 2019 – Budget 2020 – Datum AV
•

De schatbewaarder geeft duiding bij de getoonde cijfers. Mits enkele aanpassingen
wordt het bilan 2019 en het budget 2020 goedgekeurd. In samenspraak met de
betrokken personen worden de dotaties gehalveerd voor het jaar 2020. De algemene
vergadering zal plaats vinden in Buizingen Start op 26/09/20 om 10u30.

3) WK 2021 in ATH
• Aangezien de Coronaproblemen nog niet van de baan zullen zijn, wordt
beslist om ook in 2021 het WK in België niet te laten doorgaan. De Voorzitter zal
op 11/09 samenzitten met de heer Jérôme Salingue (Stad Ath) om deze beslissing
mee te delen. De heer Dufour zal eerstdaags deze beslissing ook aan het CIJB
meedelen.
De beslissing om onze kandidatuur voor de organisatie van het WK opnieuw te
bevestigen zal na de verkiezingen door het nieuwe bestuur worden genomen.
4 ) Kalender 2021
• Is voorzien in de loop van december. Na het samenstellen van het nieuwe bestuur
zullen de desiderata worden verstuurd naar de clubs.

5) Lastenboek Handschoenen 2021
• Unaniem wordt beslist deze van 2020 te behouden. Tot ten laatste 30 september
kunnen er nog versterkingen voor het seizoen 2020 besteld worden. De
handschoenfabrikanten zullen worden op de hoogte gebracht van deze beslissing.
6) Kampioenschap van België One Wall
• Er wordt unaniem beslist deze voor het jaar 2021 niet te laten plaats vinden.
7) Klacht Baasrode
• De club Baasrode heeft een klacht ingediend omdat sommige van hun spelers
meegespeeld hebben zonder de toestemming van de club.
Tot onze spijt moeten we meedelen dat in gevolge de beslissingen genomen voor
dit uitzonderlijk jaar en er eigenlijk geen wettelijk kader bestaat voor deze
omstandigheden, we ons onbevoegd moeten stellen in deze zaak. We betreuren
deze praktijken en stellen vast dat meerdere maatschappijen deze problemen
hebben ondervonden.
8) Nieuwe website NK-FNJP
• De voorzitter zal de verantwoordelijke contacteren om te weten wanneer deze
uiteindelijk in dienst kan genomen worden.
9) Varia
• Op 21/11 worden de verkiezingen voorzien in de vleugels (voor Vlaanderen zijn
deze al bevestigd).
• Naar aanleiding van een aantal klachten beslist het bestuursorgaan dat mevrouw
Patricia Dusepulchre ontheven wordt uit de Klasse 1 lijst van de scheidsrechters
• Ten laatste tot 30/09 worden er nog individuele handschoen controles voorzien.
• Voor de financiële tussenkomst van de Nationale Loterij dienen nog enkele
bewijsfacturen worden opgestuurd.
10) Volgend bestuursorgaan
19/10/2020 om 19.30 te Buizingen
Eric Van Nuffelen,
Voorzitter
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