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Verslag van maandag 2 september 2022 
 

 
 
Aanwezig   
 

x Bossu Kathleen x D’Hoore Alexander 

x Defreyne Lies x Neckebroeck Bart 

x D’hooge Monique x Vanbelle Elien 
 

 

 
Verkiezing Bestuur 
 

Neckebroeck Bart VOORZITTER en CBSK-vertegenwoordiger  
Defreyne Lies  ONDERVOORZITTER  
D’hooge Monique SECRETARIS en CBSK-vertegenwoordiger 

  Verantwoordelijke jeugdtornooien West-Vlaanderen 
Vanbelle Elien  LID 
D’Hoore Alexander LID 
Bossu Kathleen  LID 
 
Volgende leden zijn verkozen op de AV van de federatie:  
Bart Neckebroeck (herverkiezing) en Kathleen Bossu (verkiezing), een dikke proficiat! 

 
Post 

 

• Jaarverslag 2021-2022 van NSC, scheidsrechters comités WVL en OVL – gelezen 

• Kalendercommissie 16 augustus 2022 om 20u op de federatie 
o Afgevaardigden NSC: Defreyne Lies, D’hooge Monique 

• Reeksindeling, draaiboek, voorlopige en definitieve kalender 

• KRB Jabbeke is gastclub Bekerfinales ZATERDAG 20 mei 2022 

• Verslag SRCWVL  - SRCOVL – Regio Limburg (+kalender) – gelezen 

• Uitnodiging bijeenkomst werkgroep jeugd zat 03 september 2022 om 9u30 op de federatie 
o Verslag van vergadering is naar alle clubs gestuurd, feedback sturen naar info@krachtbal.be 

▪ Voorstel instaptornooien, test in de clubs, voorziene start halfweg oktober ‘22 
▪ Voorstellen voor aanpassingen seizoen 2023-2024 voor competitie U12 – U14 – U16 – U18  

 
Knippenlijst 
 

• Bespreking opmaak knippenlijst. Ieder NSC lid krijgt de WB online aangeleverd en heeft deze thuis naar 
eigen vermogen in.  Voordeel: veel vluggere ingaven en opvolging. Kortere vergaderingen. 

• Graag wedstrijdbladen alfabetisch invullen, helpt bij controle van de vergunning door scheidsrechter en ook bij 
het invullen van de knippenlijst. 
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Mededelingen 
 

• Er zijn nog 2 vacante plaatsen in het NSC, kandidaturen kunnen gestuurd worden naar 
info@krachtbal.be of naar nsckrachtbal@gmail.com 
▪ Maandelijkse vergaderingen op een overeengekomen tijdstip en wisselend in Gent of Brugge 

 

• Gelieve wedstrijdbladen direct na de wedstrijd te posten, zodoende kan de knippenlijst correct 
opgemaakt worden. 

 

• Voor elke FF van een thuiswedstrijd (niet voor een algemeen forfait) dient er een FF-blad opgemaakt 
te worden, gelieve deze mee te geven met de scheidsrechter. 

• Ter herinnering: 

 

• Melden FF per mail naar info@krachtbal.be en nsckrachtbal@gmail.com of 0499/57 52 52 (NSC)  
 

Boete competitie bepaald volgens reeks: ook terug te vinden op www.krachtbal.be 
 
Forfait eerste nationale (A)  € 60  
Forfait eerste Nationale beloften € 40 
Forfait tweede Nationale A € 40 
Forfait tweede Nationale beloften € 20 
Forfait andere afdelingen  € 20 (U18J en U18M behoren tot deze categorie) 
Forfait U12 t.e.m. U16  € 10 

  

Deze boetes worden verhoogd met:  
 

FF1: € 10,00 FF gemeld woensdag voor 22u00 's avonds  
 
FF2: € 20,00 FF gemeld tussen FF1 en 18u voor de wedstrijd  
 
FF3: € 30,00 FF gemeld minder dan 18 uur voor de wedstrijd 

 Indien de benadeelde club effectief de verplaatsing gemaakt heeft krijgen zij ook een    
 kilometervergoeding voor maximum 2 wagens per ploeg,  te betalen door de forfait gevende club 

 
FF4: € 40,00 Geen bericht 
  

 
VOLGENDE VERGADERING: maandag 03 oktober om 19:30 op de federatie 

 

Welke officials moet ik als bezoeker minstens mee hebben om in orde te zijn?  

Alle officials: 1NHA+B, 1ND en 2NHA+B  

Coach + kapitein + official: LH, 1LD, REG H, REG D, U18 jongens en meisjes (wedstrijden van 2x25') 

Coach + kapitein: U16J, U16M, U14J, U14M en U12 (wedstrijden 2xb20') 

Is de bezoekende ploeg in orde dan moeten de overige officials door de thuisploeg geleverd worden. 

Per ontbrekende official wordt er € 10 aangerekend 
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