KONINKLIJKE BEDRIJFSSPORTBOND
OOST-VLAANDEREN v.z.w.
Afdeling: BASKETBAL

Secretariaat:
De Rocker Bart
Termstraat 28-A
9270
Laarne
Tel.:
09 / 366 30 33
Telefax: 09 / 369 66 13
Mobiel: 0496 / 54 48 71
Secretaris.KBOV@oostvlaanderen.vlaamsebasketballiga.be

Comitévergadering van 26-03-2014.

!

Aanwezig:

Dhrn Robbe G., Van Ryssel M., Colle H., Demeester J.P., Inghelbrecht D. en
De Rocker B.

!
Verontschuldigd: Dhr De Lange T. (convocateur)
!
!
Verslag comité vergadering van 29-01-2014:
!
• Het verslag van de comitévergadering van 29-01-2014 wordt goedgekeurd.
!
!
Briefwisseling:
!
Inkomende:
!

• 11-02-2014 Van Goethem Sally (V.L.B.)
Verzoek tot schorsing van Beautox wegens openstaande schulden.
• 11-02-2014 Van Put Ludo
Vraag naar informatie i.v.m. aansluiting nieuwe club.
• 16-02-2014 Van den Broeck Christophe (Beautox)
Betalingsbewijs openstaande schulden aan V.L.B..
• 17-02-2014 Herremans Kitty (V.L.B.)
Uitnodiging voor „infomoment” penningmeesters van 18 maart 2014 in Berchem.
• 18-02-2014 Van Goethem Sally (V.L.B.)
Overzicht bijkomende facturen aan clubs dd 17/02/2014.
• 19-02-2014 Lievens Thomas (Santobas)
Melding forfait voor wedstrijd 970186 : Vlaamse Ardennen - Santobas.
• 20-02-2014 Mogensen Mike (De Maecht van Ghent)
Vraag de Sportdienst Stad Gent i.v.m. „Bewijs aansluiting club bij de V.L.B.”.
• 08-03-2014 Lievens Thomas (Santobas)
Vraag naar een woordje uitleg i.v.m. aangerekende kosten forfait voor wedstrijd 970186 :
Vlaamse Ardennen - Santobas.
• 14-03-2014 Herremans Kitty (V.L.B.)
Melding controlebezoek Bloso aan V.L.B. dd 28 april 2014.
V.L.B. vraagt om bankuittreksels, bewijsstukken en boekingen 2013 afdeling Basketbal
over te maken tegen 25/03/2014.
• 19-03-2014 Declerck Sean (The Krawietelkes)
Vraag i.v.m. verplaatsen wedstrijd tegen Sivi van 25/03/2014.
• 24-03-2014 Declerck Sean (The Krawietelkes)
Niet aanvaarden Sportdienst kalenderwijziging wedstrijd 970212 naar 08/04/2014.

!
!
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Uitgaande:

!

• 11-02-2014 Alle comité leden.
Overzicht verzekeringspolissen Ethias (Basketbal Liga)
• 11-02-2014 Betrokken clubs.
Overzicht halve finales Beker KBOV.
• 11-02-2014 Van den Broeck Christophe (Beautox)
Waarschuwing administratieve schorsing wegens openstaande schulden aan V.L.B..
• 11-02-2014 Alle comité leden.
Verantwoording mogelijke administratieve schorsing Beautox
• 12-02-2014 Van Put Ludo
Informatie i.v.m. aansluiting nieuwe club.
• 16-02-2014 Alle comité leden.
Betalingsbewijs openstaande schulden aan V.L.B. Beautox.
• 17-02-2014 Van Ryssel Marc (Penningmeester) aan V.L.B.
Bevestiging aanwezigheid „infomoment” van 18 maart 2014 in Berchem.
• 21-02-2014 Sportdienst Stad Gent.
Vademecum KBOV competitie = bewijs aansluiting clubs bij V.L.B..
• 09-03-2014 Lievens Thomas (Santobas)
Antwoord i.v.m. aangerekende kosten.
• 15-03-2014 Alle clubs.
Einde mogelijkheid aansluiting nieuwe leden voor seizoen 2013-’14.
• 18-03-2014 Alle comité leden.
Dagorde comité vergadering van 26/03/2014.
• 19-03-2014 Declerck Sean (The Krawietelkes)
Advies i.v.m. verplaatsen wedstrijd tegen Sivi van 25/03/2014.
• 22-03-2014 Declerck Sean (The Krawietelkes) & De Lange Toon (convocateur)
Kalenderwijziging wedstrijd 970212 naar 08/04/2014.
• 24-03-2014 Declerck Sean (The Krawietelkes)
Advies inzake niet aanvaarden kalenderwijziging wedstrijd 970212 naar 08/04/2014.
• 26-03-2014 Declerck Sean (The Krawietelkes), Demeester J.P. (Sivi)
Kalenderwijziging wedstrijd 970212 naar 14/04/2014 in zaal Keiskant.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
Financiën:
!

• Enkele weken terug werd de tweede factuur van het seizoen 2013-’14 naar de clubs
verzonden - uiterlijke betaaldatum 31-03-2014. Nog drie clubs staan open, twee clubs
hebben een negatief saldo.

!

• Dhr. Van Ryssel was aanwezig op het „infomoment” penningmeesters van 18 maart 2014
in Berchem. Hier werd vooral het boekhoudprogramma besproken en enkele kleine
wijzigingen doorgegeven.

!

• Brief van 14-03-2014 (Herremans Kitty - V.L.B.) : Melding controlebezoek Bloso aan V.L.B.
dd 28 april 2014. V.L.B. vraagt om alle bankuittreksels, alle bewijsstukken en lijst
boekingen 2013 afdeling Basketbal over te maken tegen 25/03/2014. Dhr Van Ryssel
(Penningmeester) zal de V.L.B. berichten dat er elk jaar een gedetailleerd financieel
rapport wordt voorgelegd, als BLOSO inzage zou willen in alle documenten staat het
mensen van deze vrij om aanwezig te zijn op een vergadering van ons afdeling waar men
alle stukken kan inzien. Wij zijn niet geneigd deze stukken af te geven of ons hiervoor
naar andere locaties te verplaatsen. Bovendien willen we erop duiden dat ons boekjaar
loopt van 1 juli tot en met 30 juni.

!
!
Competitie 2013-‘14:
!

• Er zijn 20/22 speeldagen verlopen, voorlopig staat er één ploeg aan de leiding : BC
Vlaamse Ardennen (drie verlieswedstrijden). De Maecht van Ghent volgt op 1 puntje met
één wedstrijd meer gespeeld en vijf verlieswedstrijden. Daarna Old Stars en ING (elk met
zes verlieswedstrijden). Vlaamse Ardennen staat t.o.v. van de eerste achtervolgers met
een positief saldo, de kampioen is dus gekend...

!

• Tot op heden zijn er drie bijkomende forfaits genoteerd :
Speeldag 18 : Beautox (op De Maecht van Ghent)
Speeldag 18 : Santobas (op Vlaamse Ardennen).
Speeldag 20 : The Krawietelkes (op Vlaamse Ardennen).

!

• Alle uitgestelde wedstrijden werden gespeeld, behalve wedstrijd 970212 die verplaatst
werd naar 14/04/2014 in zaal Keiskant : The Krawietelkes - Sivi (zie briefwisseling).

!
• Alle documenten zijn binnen bij de competitieverantwoordelijke.
!

• Topscoorderslijsten worden opgemaakt en bijgehouden door dhr. Inghelbrecht een
overzicht wordt opgemaakt tegen de statutaire vergadering.

!
!
!
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!
Beker 2013-‘14:
!
• In de kwartfinales werd nog één forfait genoteerd van ING op Beautox.
!

• De wedstrijden van de halve finales worden gespeeld in de week van 7 en 14 april 2014 :
Old Stars - Vlaamse Ardennen
De Maecht van Ghent - Beautox

!

• De finale zal doorgaan op vrijdag 2 mei 2014 om 21:00u in de "Bevegemse Vijvers" te
Zottegem.

!
!
Convocaties:
!
• Geen bijkomende punten.
!
!
Tuchtraad:
!
• Er zijn tot hiertoe twee dossiers uitgesproken met een minnelijke schikking.
!
!
Vlaamse Liga Bedrijfssporten & Vlaamse Basketbal Liga & Raad van Bestuur.
!
• V.L.B. had vorige week een Raad van Bestuur, dhr. Demeester J.P. was aanwezig.
!

• De segmentering (recrea-competitie) binnen de V.B.L. is zo goed als afgerond. Deze clubs
zouden geen inschrijvingsgeld (VCD 511) noch bijdrage jeugdfonds (VCD 518) betalen,
de spelers moeten lid zijn van de V.B.L. en de clubs moeten onder een bestaande of
nieuwe V.Z.W. bestaan. De kosten en voorwaarden van de verzekering werden
opgezocht. Blijkbaar zou er nog een mogelijk hekel punt zijn i.v.m. bijdrage jeugdfonds. Er
wordt gewacht tot wanneer we beter weten wat er dient te gebeuren.

!

• Er wordt geopteerd om KBOV afdeling Basketbal om te vormen tot een zelfstandige
V.Z.W. en dezelfde vraag te stellen aan alle clubs. Zolang het KBOV (Koepel) nog steeds
een V.Z.W. blijft, zijn wij als afdeling een onderdeel van een bestaande V.Z.W.. Maar
blijkbaar zijn er geruchten dat de „Koepel” een Feitelijke Vereniging zou worden…

!
!
!
!
!
!
!
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!
!
!
Allerlei & Rondvraag:
!

• De forfait reglementering van de V.B.L. is de laatste jaren hier en daar gewijzigd. Vanaf
volgend seizoen zou deze reglementering en bijhorende boetes strikter toegepast worden.
Ook de compensatie berekening zal vanaf dit moment gebeuren zoals bij de V.B.L. (naast
de scheidsrechters kosten, zullen ook kosten voor de verplaatsingen van de clubs zelf in
rekening gebracht worden). Een korte samenvatting van deze reglementering zal
voorgelegd worden aan de clubs op de Algemene Statutaire Vergadering.

!
!
Volgende vergadering:
!

• Volgende comité vergadering ter voorbereiding van de Algemene Statutaire vergadering
zal doorgaan op woensdag 7 mei 2014.

!

• De Algemene Statutaire vergadering zal doorgaan op vrijdag 16 mei 2014 om 20:00u in
Cultureel Centrum Meulestede te Gent.

!

De secretaris zal de nodige documenten voorbereiden en alle betrokkenen uitnodigen
eind april.

!
Dhr Van Ryssel Marc is uittredend en herkiesbaar.
!
• Een comité vergadering is gepland aansluitend aan de Algemene Statutaire vergadering.
!
!
!
!
!
!
!
!
Gemaakt door De Rocker Bart,
secretaris KBOV afdeling Basketbal
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