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Verslag Algemene vergadering regio Oost-Vlaanderen/Antwerpen/Brabant van 6 juni 2008 te Beveren  
 
Aanwezig: Sarah De Wolf, Pol Brusselmans, Jean-Pierre Stassijns, Marc Blommaert, Kris De Bleser,  
                 Jan Geeroms, Bart Acke, Jan Osselaer, Dirk Bosman 
                 voor Klaverken Buggenhout, KBC Opstal, ESV Aalst, KBC Ertvelde, KBK Temse en Z.A.K. Beveren. 
 
Verontschuldigd: Gino De Kerpel (en SAKK Sint-Amands) 
 
Afwezige clubs: Osiris Aalst, Helios Halle, Edegem, Botterken Baasrode, Krachtbal Mechelen 
 
 
1) Welkomstwoord door de voorzitter van het Sportcomité 
 
2) Jaarverslag Sportcomité Oost-Vlaanderen/Brabant/Antwerpen: 
 
    Jan Osselaer, secretaris, meldt dat hij in die functie ontslag neemt maar verder in het  
     sportcomité wenst te blijven. Wij danken Jan om zijn onverdroten inzet, vooral naar de  
     organisatie van de jeugdtornooien in onze regio.  
     Voor het indoortornooi in Wachtebeke kunnen we nog steeds een beroep op hem doen. 
 
     Het sportcomité heeft momenteel als enige bevoegdheid de organisatie van de  
     jeugdcompetitie in onze regio. 
     Het voorbije krachtbalseizoen hebben de jeugdploegen uit onze regio het zeer goed  
     gedaan!  Proficiat aan de  kampioenen: Buggenhout MM (beker en competitie),  
     Buggenhout KJ (beker), Opstal MJ (competitie), Baasrode MJ (beker).  
     Ook op het interscholentornooi waren de ploegen uit onze regio prominent aanwezig!  
     Proficiat allemaal! 
 
     En nog uit onze regio: de dames van ’t Klaverken Buggenhout werden voor de derde keer  
     op rij kampioen!!! Voorwaar een knalprestatie! 
 
3) Jaarverslag Scheidsrechterscomité. 
 
    Jean-Pierre Stassijns gaf een overzicht van de jaarwerking van het regionale  
    scheidsrechterscomité, bestaande uit 5 comitéleden.  34 scheidsrechters leidden 590  
    wedstrijden en 57 wedstrijden werden door gelegenheidsSR gefloten.   
    Proficiat voor jullie inzet die krachtbalcompetitie mogelijk maakt!!! 
 
4) Verkiezing/herkiezing Comitéleden  
 
    Wij doen nog een warme oproep om ons comité te vervoegen.  
     De grootste nood is er aan een secretaris.  Laat iets weten aan Dirk Bosman. 
    Voor de jeugdtornooien zullen wij met de clubverantwoordelijken samenkomen en de  
    verdere praktische organisatie uitwerken en verdelen onder elkaar. 
 
    Jan Geeroms wordt afgevaardigd om onze regio te vertegenwoordigen in de  
     kalendercommissie van donderdag 21/8 e.k. om 20u00 in de Lange Vesting.  
    Clubs gelieve vooraf Jan te contacteren ivm mogelijke wensen op hun  
     inschrijvingsformulier. 
 



 
5) Varia en info volgend seizoen 2008 - 2009. 
 
    Wij vernamen dat men gaat proberen om alle reeksen met 12 ploegen te bevolken. 
    Buggenhout komt in de problemen als de ploeg uit tweede nationale zou moeten  
    promoveren. Want 2 ploegen in eerste nationale is niet echt een geschenk!  
 
    Over play-offs werd geopperd dat dit maar zinvol is voor de eerste 4 ploegen uit de reeks.  
    Voor alle andere ploegen is dit er soms wel echt te veel aan… 
    Op de AV van vrijdag 4 juli zal over de play offs gestemd worden (keuze tussen  
    verschillende mogelijkheden) 
 
    Nog op de AV van vrijdag 4 juli kunnen wij Jan Geeroms helpen verkiezen als lid van de  
    Raad van Bestuur, net als Diane Meersman van KBK Temse die herverkiesbaar is.  
 
    KBC Opstal speelt volgend seizoen in 3de nationale. 
 
    KBK Temse is gastheer voor de jeugddag Krachtbal op zaterdag 20 september 2008. 
     
    De competitie 2008 – 2009 gaat van start in het daaropvolgend weekend 27 en 28  
    september 2008. 
 
     
 
 
 
verslaggever 
Dirk Bosman 
 
 
 
 


