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Vergadering Bestuursorgaan van 19/11/20 ( digitaal)
Aanwezig: De heren Dupuis, Krikilion, Dufour, Verhofstadt, Van Nuffelen, De Tant,
Bauters en Cassart
1) Goedkeuring van het PV van 07/09/2020
• De volgende wijziging wordt toegevoegd aan de varia: naar aanleiding van een
aantal klachten beslist het bestuursorgaan dat mevrouw Patricia Dusepulchre
ontheven wordt uit de Klasse 1 lijst van de scheidsrechters.
2) De verkiezingen
• In de Waalse vleugel hebben de verkiezingen nog niet kunnen plaatsvinden en in
Vlaanderen zijn ze herleid zijn tot “Goedkeuring van het nieuwe bestuursorgaan op
basis van de 8 kandidaten”. Er wordt beslist dat de huidige leden actief blijven tot
na de verkiezingen met uitzondering van de heer Thierry Dufour die zijn ontslag
heeft ingediend in Vlaanderen. Hierdoor neemt de heer Krikilion de functie van
Sportief secretaris over en zal de heer Cassart instaan voor de opvolging van de
verdeling van de versterkingen. De heer Verhofstadt wordt de contactpersoon voor
de Nationale Loterij. Voor de volgende vergadering dient Vlaanderen een nieuwe
kandidaat voor te stellen ter vervanging van de heer Dufour.
3) Bestellingen handschoenversterkingen en ballen
• De versterkingen ( groene versie in 2021) zijn al geleverd en zijn al gedeeltelijk
voorzien van de nodige gravure. Ze kunnen vanaf nu besteld worden bij de heer
Cassart. Voor de ballen dienen de vleugels het aantal gewenste ballen zo vlug
mogelijk bekend maken zodat deze kunnen worden besteld.

4 ) Kalender 2021 + Tornooien
• De sportief secretaris zal 3 kalenders voorstellen ter goedkeuring.
- 1* een normale kalender
- 2* een kalender die start op 1/06
- 3* een kalender die start op 1/07
• Na de goedkeuring wordt deze verstuurd samen met de vriendschapswedstrijden
en de desiderata. De tornooi-organisatoren zullen een mail ontvangen ter
bevestiging van hun gewenste datums.
5) Nieuwe web site NK-FNJP
• De voorzitter zal ”nogmaals” de verantwoordelijke contacteren om te weten
wanneer deze eindelijk in dienst kan genomen worden. Ook de oude versie is niet
langer actief.
6) Voorwaarden voor nieuwe leden voor de koepel
• Statutair zijn het de Vleugels die hun 4 kandidaten voorstellen voor de koepel.
Het huidig bestuur wenst om deontologische redenen dat er geen actieve spelers,
scheidsrechters of journalisten worden voorgedragen als kandidaat lid.
7) Varia
• Dit jaar wordt er geen Supercup voorzien, maar omdat er meerdere kandidaten
interesses hebben getoond voor deze organisatie zal er voor volgend een
aanbesteding worden voorzien.
• Het CIJB organiseert een gratis online opleidingscursus voor scheidrechters en dit
op 11/12/20 om 17u00. Inschrijvingen:
# Ga naar de CIJB-website via deze link https://cijb.info/noticias/, download het PDFdocument in je taal, vul het in met je gegevens en stuur het naar
cijb@matchgestiondeportiva.co (zie Facebook-pagina).

• De badges en wimpels voor de On Wall kampioenen van 2020 zullen bij een
volgende algemene vergadering verdeeld worden.
8) Volgend bestuursorgaan
De volgende vergaderingen zullen ook digitaal verlopen.
Eric Van Nuffelen,
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