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Lastenboek voor Nationale jeugdorganistie
• De NK-FNJP geeft aan de organiserende club een subsidie ten bedrage van 500,00
Euro als tussenkomst in de organisatiekosten.
• Inrichtingsvoorwaarden:
• Over voldoende kleedkamers beschikken voor de 2 scheidsrechters en de spelers
van de 6 ploegen.
• Over een geschikte zaal of locatie (tent, overdekte plaats) beschikken, gelegen in
de nabijheid van de kaatsbaan voor de restauratie van de spelers, scheidsrechters
en de coach van iedere ploeg.
• Een aangepaste geluidsversterking is gewenst maar NIET vereist.
• Middagmaal:
• De inrichter is gehouden een middagmaal aan te bieden aan de spelers (max. 7),
ploegafgevaardigden (1 per ploeg) en de 2 scheidsrechters.
• Een gratis niet alcoholische drank wordt aan elke speler (op blad vermeld)
gegeven na elke wedstrijd waaraan hij deelgenomen heeft.
• Prijzen:
• Zie de barema’s van de NK-FNJP.
• Alleen aan de spelers die op het scheidsrechtersblad staan wordt er een prijs
overhandigd.
• De prijzen en trofeeën worden onmiddellijk na de finalewedstrijd uitgereikt. De
ploegen die niet deelnemen aan de prijsuitreiking ontvangen geen prijs.

• Trofee:
• De nationale bond NK-FNJP zorgt voor de beker van de overwinnaar. Andere
eventuele trofeeën zijn ten laste van de organisator.
• Vergoeding scheidsrechters:
• De door de bevoegde instanties aangeduide 2 scheidsrechters hebben recht op
een vergoeding van elk 75 euro ten laste van de organiserende club.
• De organiserende club bezorgt aan iedere deelnemende ploeg de gegevens over
de inrichting (adres kaatsbaan, naam en adres en telefoonnummer van de
verantwoordelijke van de organiserende club enz.) en nodigt de bondsmensen uit.
• Uitslagen
• Moeten door de scheidsrechters onmiddellijk na het beëindigen van de wedstrijd
gemeld worden op het nummer: (SMS)
1. Fabrice Cassart, Sportief secretaris - caf@epasc-ciney.be
2. Krikilion Jean-Marie (ter controle SMS) kjm@telenet.be
3. Marcel De Tant (Verantwoordelijke aanduiding scheidsrechters)
marcel.de.tant@telenet.be
• Scheidsrechterverslagen
• De scheidsrechterverslagen moeten opgesteld worden in 4 exemplaren:
1) Het eerste wordt door de scheidsrechter bewaard en voor maandagavond per mail
doorgestuurd naar:
1 Fabrice Cassart, Sportief secretaris - caf@epasc-ciney.be
2 Krikilion Jean-Marie (Ter controle SMS) - kjm@telenet.be
3 Marcel De Tant (Verantwoordelijke aanduiding scheidsrechters)
marcel.de.tant@telenet.be.
2) Het 2de ,3de en 4de blad blijven in het scheidsrechterboek.
• Toegangs prijzen:
• Zie de barema’s van de NK-FNJP
• De organiserende club zorgt voor de ballen, de kaatslegger, de bediener van het
scorebord en de terreinafgevaardigde, een koord, een weegschaal.
• Alle inkomsten (toegangsgeld, tombola, kantine enz.) zijn voor de organiserende
club.
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