Verslag bijeenkomst parlementaire groep West-Vlaanderen te Kortrijk 10 januari 2018
Aanwezig: Eddy Hendryckx – Francis Goemaere – Jean-Paul Cannaert – Hendrik Hollevoet - Antoin
Surgeloose – Geert Rigolle – Miguel Stevens
Afw. veront. : Xavier Bernard (CPS)
Woont de vergadering bij : - Guy Vervaeke – Bestuurder RvB

1. Goedkeuring vorig verslag.
2. Samenstelling en taakverdeling gelet op het feit dat Guy Vervaeke thans Bestuurder binnen de
Raad van Bestuur Basketbal Vlaanderen is : unaniem wordt beslist dat :
- Miguel Stevens onze vertegenwoordiger binnen de FINCOM wordt
- Geert Rigolle werkend lid wordt en aldus de Algemene Vergaderingen zal bijwonen
3. Uiteenzetting door Guy Vervaeke betreffende de stand van zaken binnen de Raad van Bestuur
en duiding betreffende de lopende dossiers. De eerstkomende RvB vindt plaats op 15 januari
2018 – de heer Adri Welvaerts is Voorzitter ad interim. Inmiddels is gebleken dat er vier
kandidaten zijn voor het voorzitterschap. Er is nog geen datum voor een BAV. Daar speelt het
afhandelen van het dossier BMC zijn rol.
4. Ter info voor alle clubs : Vanuit een intrinsieke motivatie én een parallelle
verplichting van de Vlaamse Overheid is reeds enige tijd een stuurgroep bezig om
krijtlijnen over deugdelijk bestuur binnen onze organisatie uit te
tekenen. Basketbal Vlaanderen wil immers bestand zijn tegen alle uitdagingen die
op de basketbalwereld afkomen, voor én samen met de stakeholders, om te
groeien naar een slagkrachtige, wendbare en stakeholders-gestuurde organisatie.

De inspanningen van de stuurgroep resulteerden in een conceptnota, waarin de
grote lijnen en strategische doelstellingen geformuleerd zijn. In aanloop naar de
Algemene Vergadering van december ll. is deze voorgesteld aan de groepen van
afgevaardigden, welke opmerkingen en kanttekeningen overmaakten aan de
stuurgroep.
Op deze Algemene Vergadering is er gesproken over de vooruitgang van de
werkzaamheden van de stuurgroep en de geïntegreerde conceptnota
werd unaniem principieel goedgekeurd. Verder is de opdracht gegeven om de
prioritaire stakeholders, met name de leden van de interne departementen, raden
en
commissies
te
informeren.
Na de infosessies zal de stuurgroep, welk intussen door de AV omgevormd is tot
een transitiegroep, overgaan tot installatie van thematische werkgroepen om de
conceptnota verder uit te werken, en een transitieplan en tijdslijn op te maken.
Mvg
Koen Umans
5. Duiding werkzaamheden WetCom dd 8 jan 2018 door Francis Goemaere. De voorstellen tot
wijziging van artikelen van het HHR werden in de recente AV goedgekeurd. Inzake de
rekrutering van scheidsrechters wordt een voorstel van het DS afgewacht. FD 518 : bij de
berekening zijn de jongste ploegen U10 en U8 blijkbaar uit de boot gevallen. Opnieuw te

bekijken in de werkgroep Jeugdfonds. Herziening JD. Ontwerp reglement hopelijk in maart
2018 naar AV.
6. Opzegging conventie Stichting Prombas wordt besproken in de e v vergadering RvB.
7. Geert Rigolle neemt agenda PC 9 jan 2018 door – verslag op website.
8. Planning volgende vergaderingen : feb te bepalen, 6 maart (Loppem), 3 april (Kortrijk), 8 mei
(Loppem).
Jean-Paul Cannaert
Secretaris

