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ALGEMENE VERGADERING 28/06/2021 – VARIA 
 

 
1. Competitie 2020-2021: 

 
a. Ledenaantal: 2331 (lichte daling tov vorige competitie) 
b. cfr. gegevens in jaarverslag NSC => zie www.krachtbal.be / staan online 
c. Uitzonderlijke situatie 

i. Competitie startte later (3-4/10/2020) en stopte al snel weer (17-18/10/2020) 
ii. Geen kampioenen, laureaten, … 

d. Cfr. bevraging clubs mbt activiteit(en) => reactie van 24 clubs 
i. 19 clubs bleven activiteiten aanbieden voor jeugd. 
ii. 14 clubs bleven activiteiten aanbieden voor seniors. 
iii. 7 clubs hadden ook een digitaal aanbod (maar bleven vooral fysiek actief als dat 

mocht en in bubbels, conform de voorschriften) 
iv. Tussenseizoen/voorbereiding competitie 21-22: 

1. 7 clubs blijven in de zomer actief 
2. 17 starten voorbereiding 21-22 begin augustus. 

e. Cursus initiator krachtbal:  
i. deels fysiek – deels digitaal + stages comform de voorschriften  
ii. 14 deelnemers – 11 ondertussen geslaagd / 3  leggen nog examen af in september. 

 
2. Competitie 2021-2022  

 
a. Start: 11-12/9/2021 
b. Inschrijven tegen 15/8/2021 – kalendercommissie 16/8 
c. 2 clubs spelen binnenkort normaliter op kunstgrasvelden: KBC St. Michiels en KBC Male 
d. Club krachtbal Mechelen overleefde de corona-pandemie helaas niet.. 

i. Wij hopen een aantal spelers in andere clubs te mogen terugzien. 
ii. Oproep: als je ergens mogelijkheid ziet om een nieuwe club op te richten => 

bezorg ons contactgegevens / wij willen heel graag ondersteunen 
e. RCVK – cfr. bijsturing 1/7/2020 (even opfrissen)– cfr. www.krachtbal.be 

i. Nieuw: dikte lijnen voor kunstgrasvelden werd bepaald op 8 cm. 
f. Digitale uitnodiging SR’s  

i. Wordt gefinaliseerd samen met de scheidsrechterscomités.  
ii. cfr. kwitantie op loginpagina van de club (daar zal per speeldag overzicht van 

aangeduide SR’s staan / SR kan dat formulier aftekenen bij ontvangst 
vergoeding (boekhouding club) 

g. Bekerfinales – zaterdag 28/5/2022 – gastclub is Sporting Brugge 
h. Opleidingen voor clubsecretarissen – digitaal ledenbeheer. 
i. Cursus initiator (2-jaarlijks) – voorzien najaar 2022 
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3. Noodfonds 

a. Cfr. informatiemalings – gekozen voor ondersteuning (her)opstart jeugdwerking. 
i. Aanpak: club scoort 50 punten = steun uit het noodfonds = afrekening december 

2021 => grootte van bedrag afhankelijk van aantal deelnemende clubs. 
1. Cfr. vraag invulling (2/6/2021) – 9 clubs reageerden ondertussen. 

ii. Mogelijkheden: 
1. JSF (40 punten) + Initiaties in school (10 punten/initiatie) (voor clubs die al 

met jeugd werken) 
2. 5 initiaties in scholen (voor clubs die nog niet met jeugd werken) 
3. Bv. deelname aan ‘iedereen wereldkampioen’ (OKS+) => Grenskracht 

Menen doet mee! 
b. Lidgeld 2021-2022 

i. Spelers die na 1/1/2021 aansloten moeten niet opnieuw lidgeld betalen 
ii. Lidgeld per speler – 1 euro voor competitie 21-22. 

c. Sport Vlaanderen moet nog officieel bevestigen (normaliter begin juli) maar in een 
schrijven werd gemeld dat federaties in de beleidsfocus jeugdsport, 3 x het bedrag steun 
2020 krijgen. Te verdelen onder clubs uit het JSF a rato van de behaalde subsidiescore 
van de betreffende clubs. 

 

Vooruitblik op nieuwe versoepelingen  

www.eenlevenlangsporten.be 

We geven je hier een vooruitblik op voornaamste versoepelingen op de voornaamste wijzigingen die in de 
sportprotocollen zullen doorgevoerd worden vanaf 27 juni. Deze vermelde wijzigingen zijn onder voorbehoud 
van eventuele bijsturingen ten gevolge van de publicatie van het federale ministeriële besluit. 

27 juni 

• We kunnen opnieuw onder normale omstandigheden sporten. Er gelden geen limieten meer op het 
aantal sporters en er kan contact gemaakt worden, voor zover dit noodzakelijk is door de aard van 
de sport. Dit geldt zowel voor sporten in georganiseerd als in niet-georganiseerd verband. 

• Enkel voor de deelnemers aan sportkampen geldt nog een limiet, vanaf 25 juni is dit maximum 100 
deelnemers, vanaf 30 juli is dit maximum 200 deelnemers. 

• De densiteitsregels (30m²/10m²) ter reductie van de capaciteit van sportinfrastructuur zijn niet 
langer verplicht. Ze kunnen wel een nuttige beheersmaatregel zijn, indien de indoor infrastructuur 
over beperkte ventilatiemogelijkheden beschikt. 

• Overnachtingen zijn toegelaten bij sportkampen. 

• Cafésporten (biljart, snooker, darts, tafelvoetbal, …) in horeca-inrichtingen 
zijn opnieuw toegelaten (mits gebruik van mondmasker) 
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• Kleedkamers en douches mogen opnieuw open. We adviseren hier wel nog om optimale 
ventilatie te voorzien of wanneer dit niet mogelijk is de capaciteit te beperken. Hou bij de heropening 
rekening met de nodige procedures ter preventie van legionella; 

• Horeca-activiteiten bij sporttrainingen en -wedstrijden kunnen indien gewenst volgens het take-away 
principe worden georganiseerd. 

• Voorinschrijven bij sportactiviteiten wordt nog sterk aanbevolen, maar is niet langer 
verplicht. Zo worden daginschrijvingen bij wandel- en toertochten opnieuw mogelijk. 

• De limieten voor publiek bij sportwedstrijden worden verruimd: 

o Minderjarige deelnemers (en g-sporters en hulpbehoevenden) aan sportactiviteiten kunnen 
steeds vergezeld worden door één of meerdere leden van hun huishouden, ongeacht de 
aard van de activiteit. Voor deze toeschouwers hoeft geen CERM of CIRM opgemaakt te 
worden. 

o Zonder Covid Safe Ticket 

▪ Binnen tot 2.000 personen (of 100% van de CIRM-capaciteit indien dit lager is dan 
2.000), zittend, met mondmasker en op een veilige afstand 

▪ Buiten tot 2.500 personen, met mondmasker en op een veilige afstand. Het 
mondmasker mag tijdelijk af wanneer men op een vaste zitplaats zit (bv. 
voetbalstadion). 

o Testevenementen – steeds met Covid Safe Ticket (vaccin / test / herstelcertificaat) 

▪ Binnen tot 4.000 personen 

▪ Buiten tot 5.000 personen 

▪ Zittend en/of staand, mondmasker en sociale afstand niet verplicht 

o Kinderen tot 12 jaar zijn net zoals voor de toepassing van het Digital Covid Certificate, ook 
voor het Covid Safe Ticket vrijgesteld van testen. 

o Organisatoren zijn NIET verplicht de testmogelijkheid aan de ingang van het evenement aan 
te bieden. 

o CERM, en indien indoor ook CIRM, blijven verplicht. Federaal wordt nog bekeken of men 
een drempel zal invoeren waardoor deze procedures niet verplicht zijn voor kleine 
evenementen met minder toeschouwers dan de drempel. Van dit zo zou zijn, nemen we dit 
over in onze protocollen. 

30 juli 

•  
o  

▪ De limieten voor publiek bij sportwedstrijden worden verruimd: 

▪ Binnen tot 3.000 personen of 100% van de zaalcapaciteit (CIRM), zittend, 
met mondmasker en op een veilige afstand 
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▪ Buiten tot 5.000 personen, met mondmasker en op een veilige afstand 

13 augustus 

•  

o Massa-(sport)evenementen zijn buiten opnieuw toegelaten. Deelname gelinkt aan 
voorleggen vaccinatieattest of recente negatieve PCR-test. 

▪ (Eventuele) publiekslimieten nog te bepalen 

1 september 

•  

o Massa-(sport)evenementen zijn ook binnen opnieuw toegelaten. Deelname gelinkt aan 
voorleggen vaccinatieattest of recente negatieve PCR-test. 

▪ (Eventuele) publiekslimieten nog te bepalen 

o Geen restricties meer op jeugd- en sportkampen en sportstages 
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