Verslag vergadering parlementairen gehouden te Loppem op 21 november 2017
Aanwezig: Jean-Paul Cannaert, Geert Rigolle, Francis Goemaere, Guy Vervaeke, Hendrik Hollevoet –
Antoin Surgeloose - Eddy Hendryckx
Verontschuldigd : , Miguel Stevens
Op uitnodiging : de heer Xavier Bernard (CPS)
1. Goedkeuring verslag van de vergadering van 24 oktober 2017.
2. Kandidaatstelling functie Bestuurder R v B Basketbal Vlaanderen door de heer Guy
Vervaeke wordt unaniem ondersteund door de parlementaire groep. De Secretarisgeneraal werd schriftelijk daarvan op de hoogte gesteld.
3. Unaniem gunstig advies werd verleend voor de herbenoeming van de heer Xavier Bernard
als lid van het departement scheidsrechters.
4. Voorbereiding A V van zaterdag 12 december 2017 te Mechelen
- Globaal ontwerp van Budget 2018 werd ter advies aan de FinCom voorgelegd – Het
budget van de Belgian Lions en de Cats worden verhoogd met middelen uit de
beschikbare reserves.
- Voorstellen tot wijziging van de statutaire bepalingen en/of het HHR met introductie
van het begrip “resultaat gebonden wedstrijd” en uniformiteit van het begrip
“gewestelijk” naar het begrip “regionaal”. De respectievelijke wijzigingen aan de
artikels werden besproken en standpunten van de Groep werden geformuleerd.
- Dossier BMC : toelichting en kennisname beslissingen
- Mandaat stuurgroep Governance : verwijzen in deze naar vorig verslag punt 6.
- Nieuw concept Jeugdfonds : informatie ontbreekt !
- Werking Prombas : twee opties worden vermeld – hetzij een onverkorte toepassing
van het competitieboek 2017-2018, hetzij dat Basketbal Vlaanderen een competitie
opstelt waar AWBB teams kunnen aan deelnemen
- Oprichting Departement Trainers : informatie ontbreekt !
- Verkiezingen Raad van Bestuur kandidaten Oost-Vlaanderen, kandidaat WestVlaanderen en kandidaat Limburg.
- Afvaardiging : Eddy, Geert met volmacht Miguel, Francis met volmacht Guy.
5. CPS : kandidaten worden gevraagd voor opvolging van de huidige convocateur. Elf “young
potentials” werden nabij opgevolgd. Huidig seizoen worden drie clinics georganiseerd.
6. De Voorzitter neemt contact op met het Bestuur van Blankenberge gevolg aan een mailbericht
van een ouder.
Jean-Paul Cannaert
Secretaris

