Verslag vergadering parlementairen gehouden te Zedelgem op 8 juni 2017
Aanwezig: Jean-Paul Cannaert, Eddy Hendryckx, Geert Rigolle, Francis Goemaere, Guy Vervaeke,
Verontschuldigd : Miguel Stevens – Hendrik Hollevoet – Antoin Surgeloose
Op uitnodiging : Dirk Debbaut - Xavier Bernard
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1. Goedkeuring verslag van de vergadering van 2 mei
2017 gehouden
te Kortrijk
2. Voorbereiding AV VBL vzw op 10 juni 2017 te Mechelen
- Voorstel wijziging FD518 : Jeugddossier
- Aanpassing TTB per 01 juli 2017 (wat met indexering per 1.07.2017)
- Verkiezing bestuurder Marc Verlinden
- Dossier BMC – KBBB in vereffening – gevolgen voor de respectievelijke zuilen ?
- Competitievorm minibasketbal
- Profiel/functiebeschrijving van de competition administrator : taken – gewenst
profiel – rapporteren en samenwerken – diploma en ervaring – oprichting
sporttechnische commissie
- Status governance oefening : realiseren van drie belangrijke principes :
transparantie/democratie/interne verantwoording en controle.
Basketbal
Vlaanderen wil zijn beleid nog meer en beter afstemmen op de noden en belangen
van zijn belangrijkste stakeholders. Andere doelstellingen kunnen zijn: innovatieve
werking en creativiteit van clubs en leden laten ontbolsteren/processen hertekenen
om ze efficiënter te maken/inzetten van huidige en nieuwe vrijwilligers in rol die nauw
aansluit bij de competenties en interesses/duidelijk formuleren van
verantwoordelijkheden en verwachtingen in de beleidsvoering en het sturen van de
operationele werking. Een conceptnota wordt opgesteld.
Duiding door Francis inzake de WetCom 22 mei 2017
- Jeugdfonds : voorstel door dh Umans : vermindering van de bijdrage met 25% voorgeschiedenis en integratie van de competities U10 en U8
- Zinvolle betekenis van het medisch onderzoek
- Begrippen officiële wedstrijd versus resultaatsgebonden wedstrijd
- Standpunt FIBA i v m het dragen van de hoofddoek
- Situatie clubscheidsrechters : officiële ref samen met Clubref (art 204). CPS zijn
verplicht om deze cursus jaarlijks te organiseren cfr HHR
- Vorming van de afdelingen (art264 – 268) – vragen vanwege KBTK en Avanti aan het
SG niet meer acuut
- Dubbele aansluiting (art 291 bis) – vraag Cuva m b t U 21 – bijkomende gegevens
gewenst
CPS
- Xavier neemt coördinerende rol op zich inzake de voorstellen beleidsplan
- DS : hoe staat het nu met het voorzitterschap?
- NDR : stand van zaken
- Budget T shirts referees
- Vermindering werkingsonkosten CPS’en
- Te plannen overleg met beleidsverantwoordelijken
Naamsverandering van VBL naar “ Basketbal Vlaanderen “ is een feit!
Aanpassing TTB : quid aanpassing index per 1.07.2017?

Jean-Paul Cannaert
Secretaris

