Verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur Nr. 242 VBL vzw
21.12.15 - 16u00 - Federatie Brussel
Aanwezig: A. Welvaarts, E. De Neve, F. Van den Eynde, B. Vrebosch, K. Umans
Op uitnodiging: S. Van Camp, coördinator topsport
Verontschuldigd: P. Deleye
1. Het verslag van de Algemene Vergadering dd. 28.11.15 en het verslag van de RvB Nr. 241 d.d.
30.11.15 wordt éénparig goedgekeurd.
2. Planning van de volgende vergaderingen:
2.1. Volgende vergaderingen van de RvB:
 Maandag 11.01.16
 Maandag 01.02.16
 Maandag 22.02.16
2.2. Volgende Algemene Vergadering: zaterdag 19 maart ‘16
3. Arbitrage
3.1. De voorzitter heeft contact opgenomen met de voorzitter AWBB ten einde na te gaan of, en
hoe, het ontwerp van aangepaste conventie zoals eerder voorgesteld door Dhr. Vrebosch kan
afgewerkt worden en op welke datum deze, na de nodige goedkeuringen, definitief in werking kan
treden. . Intussen blijven de bepalingen van de conventie van 2013 van toepassing.
3.2..
B. Vrebosch stelt voor Dhrn. Huybrechts en Coussement te benoemen tot evaluator in de
Scooore!League. Dhr. Huybrechts wordt bij meerderheid aanvaard, terwijl de benoeming van Dhr.
Coussement unanimiteit geniet.
In deze context betreurt B. Vrebosch de interventie van de Oost-Vlaamse afgevaardigden op de AV
van 28 nov 15 over de “arbitrage”. Volgens Dhr Vrebosch was deze tussenkomst het gevolg van een
informele vergadering van leden van de provinciale groep van afgevaardigden van Oost-Vlaanderen
waarop hij was uitgenodigd en waarop zij de kandidatuur van Dhr Verheyen sterk benadrukten, dit
voor een mandaat binnen het NDR zowel als voor de functie van evaluator in de Scooore League. Dhr
Vrebosch stelt dat hij op geen van beide verzoeken is ingegaan.
3.3. Dhr. Welvaarts geeft omstandig de status ivm arbeidsovereenkomst, werkingsmodaliteiten en
arbeidsreglement weer. De bijhorende stukken zijn in de ontwerpfase ten vertrouwelijke titel
overgemaakt aan de bestuurders zodat zij voeling met de materie kunnen verwerven. De voorzitter
onderstreept dat VBL een oplossing voor de betrokken refs verder zal faciliteren en het overleg met
de andere entiteiten en de externe experten in de verschillende domeinen zal verder zetten. Ook
schets hij de omstandigheden (in de verschillende liga’s) die er toe geleid hebben dat de eerder
vooropgestelde deadlines niet gehaald kunnen worden. BLB opteert alvast om de contracten
effectief te laten ingaan bij de start van de competitie 2016-2017. De RvB VBL kan zich in die timing
vinden.

4. Competitie
De RvB neemt nota van de kandidatuurstelling van Dhr. M. Verlinden als bestuurder in PromBas.
N.a.v. de RvB van 30 nov 15 had de RvB evenwel beslist dat hij het mandaat van Dhr Umans voor
onbepaalde duur zou verlengen, o.m. omdat hij binnen PromBas het dossier “licenties” in de
volgende maanden diende te reactiveren en af te werken. De RvB beslist nu de term “onbepaalde
duur” te vertalen in “tot einde seizoen 2015-2016”. Op dat ogenblik zal de kandidatuur van Dhr
Verlinden opnieuw besproken worden. . De voorzitter stelt voor om een meeting met de taskforce
samen te roepen op 25 januari e.k., en nadien de clubs op VBL niveau samen te brengen. .
5. Administratie
5.1. Mevr. Segers wordt aangesteld als sporttechnisch coördinator. Zij zal in dienst treden vanaf 1
januari e.k.
5.2. Dhr. Vrebosch betreurt dat elke informatie over de doorstart van het aangepaste
convocatiesysteem momenteel ontbreekt. De voorzitter zal contact opnemen met Dhr. Deleye.
5.3. Dhr. Welvaarts maakt melding van een incident in de werkzaamheden van de governance
oefening en mocht in deze zin een vraagstelling van de projectverantwoordelijke Dhr. De Roeck
ontvangen. De vergadering beslist, na discussie, om een overleg met de voorzitters van de
afgevaardigden en de RvB samen te roepen per 21 januari e.k. De secretaris-generaal zal een
uitnodiging versturen.
6. Financiën
De RvB keurt de indexering van de TTB vanaf 01.01.16 goed, samen met de aanpassing van het tarief
in relatie tot artikel AD 4 (verhoging van 25,88 € naar 31,81 € in kader van het budgetvoorstel 2016,
goedgekeurd door de AV van 28 nov 15).
7. Topsport
Dhr. Van Camp, coördinator topsport, vervoegt de vergadering. Hij stelt omstandig de actuele
werking van topsport in de verschillende geledingen voor. Dhr. Van den Eynde wenst een project van
verder gezette opleiding van meisjes na de TSS gerealiseerd zien. Dhr. De Neve stelt voor om te
onderzoeken of enerzijds Dhr. Vervaeck in verschillende domeinen geactiveerd kan worden in de
topsportwerking en anderzijds de haalbaarheid van de aanstelling van een topsportmanager te
onderzoeken. De voorzitter wijst op de financiële impact van al deze maatregelen, welke grondig
moeten doorgerekend worden, waarbij de terreinwerking sowieso gevrijwaard moet blijven.
Dhr. Welvaarts wijst enerzijds op het onverwacht recent ontslag van Dhr. Ledure als manager van de
Lions en anderzijds op een pertinent probleem inzake de financiering van de werking van the Belgian
Lions, zeker voor 2016. De RvB beslist eensgezind om verantwoordelijkheid op te nemen en de
bijdrage 2016 van 60k€ naar een maximum plafond van 150k€ te verdedigen naar FinCom en AV toe,
zodat in de continuïteit van de werking kan voorzien worden onder de volgende opschortende
voorwaarden (1) van AWBB wordt een identieke inspanning verwacht (2) VBL moet evenredige
beslissingsbevoegdheden binnen de Lions-structuur opnemen zowel in het operationele als het
bestuurlijke domein (3) op niveau van KBBB/Lions moet een marketing instrument geïnstalleerd
worden (4) de VBL-middelen kunnen niet aangewend worden om in een management fee te
voorzien evenmin als om kosten van andere functies te dekken die niet rechtstreeks met de werking
van de teams te maken hebben (5) binnen de KBBB dient een correcte en transparante boekhouding
gevoerd te worden.

De RvB KBBB wenst verder dat werking en structuur van alle nationale ploegen en projecten
daarrond, dus ook de Belgian Cats en de youth selections, geïntegreerd worden in één orgaan,
ingekapseld in de rechtspersoon KBBB. De RvB stemt hiermee principieel in doch eist nauw
betrokken te worden bij de uitbouw én de invulling van de overkoepelende structuur. Zo dienen in
ieder geval onze bestuurders topsport geïntegreerd op het niveau van het management. VBL moet
beslissingsrecht hebben a rato van de financiële inbreng. Wat jeugd en Cats betreft stellen Dhrn. De
Neve en Van den Eynde voor om de huidige structuur alvast voor de lopende campagne integraal te
behouden, incl. de mandaten, en die hele structuur gewoon in de KBBB in te bedden.
De volgende personen worden door de RvB benoemd in functies van BNT Youthd
 U20 Boys: P. Vervaeck (coach), K. Fels (teammanager)
 U18 Boys: O. Foucart (coach), M. Heylen (kiné)
 U16 Boys: P. Pas (assistant coach)
 U20 Girls: P. Mestdagh (coach), S. Kovaleni (teammanager), J. Duthoit (kiné)
 U18 Girls: A. Diels (coach), P. Van Dooren (kiné)
 U16 Girls: H. Ly (assistant-coach), L. Umans (teammanager), S. Michiels (kiné)
Koen Umans
Secretaris-generaal
Vlaamse Basketballiga vzw

