Verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur Nr. 247 VBL vzw
14.03.16 - Federatie Brussel
Aanwezig: A. Welvaarts, P. Deleye, E. De Neve, F. Van den Eynde, B. Vrebosch, K. Umans
1. De verslagen van de vergaderingen van de RvB Nr. 245 dd. 22.02.16 en 246 dd. 01.03.16
worden bij unanimiteit goedgekeurd.
2. Planning van de volgende vergaderingen
2.1. Volgende vergaderingen van de RvB:
 Maandag 04.04.16
 Maandag 25.04.16 (St Martens Latem)
 Dinsdag 17.05.16
 Maandag 06.06.16
 Maandag 27.06.16
2.2. Volgende Algemene Vergadering: zaterdag 19 maart ’16. De RvB gaat over tot studie van de
agenda, zoals initieel opgemaakt. A. Welvaarts, voorzitter stelt enkele aanvullingen en/of
wijzigingen aan de agenda voor en zal deze vooraf per mail overmaken aan de werkende leden
van de Algemene Vergadering.
3. Topsport
3.1. De voorzitter brengt verslag uit van het overleg dat hij recent had met de collegae
voorzitters van AWBB, BLB en KBBB en Dhr. S. Garaleas, manager van de Belgian Lions. De
voorzitter stelt dat er bij aanvang en over bepaalde punten geen overeenstemming was met de
collegae voorzitters, meer bepaald over de structuur en aansturing van de Nationale Teams
binnen KBBB. . Na verdere discussie zijn de standpunten over enkele essentiële zaken wel naar
mekaar toegegroeid en finaal heeft de voorzitter VBL deze onderschreven, weliswaar onder
voorbehoud van goedkeuring door de RvB van de VBL. Na uitgebreide discussie onderschrijft de
RvB VBL het belang van de Belgian Lions in de topsportwerking, verklaart zich bereid een
verhoogd engagement te nemen op financieel vlak, doch wenst dit wel degelijk vertaald te zien in
medezeggenschap in functie van de inbreng in de structuren. . De voorzitter wijst op de nood aan
realisme in deze materie en bevestigt zijn standpunt én zijn engagement naar de partners. De
andere bestuurders formuleren voorbehoud op uiteenlopende vlakken.. De vergadering pleit om
een compromis uit te werken en zal zich hieromtrent beraden en inzichten uitwisselen met de
leden van de Algemene Vergadering.
3.2. De RvB kan zich vinden in een voorstel tot creatie van geïntegreerde logo’s voor de
verschillende entiteiten in de ganse basketbalgemeenschap.
3.3. De RvB zal Dhr. S. Van Camp uitnodigen op de volgende vergadering van de RvB.
4. Arbitrage
4.1. Dhr Vrebosch meldt het ontslag van Dhr. Suy als landelijke scheidsrechter, welke terug ter
beschikking wordt gesteld van CPS Antwerpen.
4.2. Dhr Vrebosch initieert een voorstel om jonge, beloftevolle en ambitieuze scheidsrechters te
steunen in hun potentiële ontwikkeling als internationaal scheidsrechter. De RvB beslist om
direct voor 50% van de reis- en verblijfskosten voor internationale opleidingsprojecten tussen te
komen . Het resterende deel kan pas na jaarlijkse gunstige evaluatie over een periode van 3
activiteitsjaren in VBL structuren alsnog in 3 delen uitgekeerd worden.
4.3. Dhr Vrebosch meldt dat Dhr Hesters stopt met arbitrage

5. Competitie
5.1. Functioneren PC Oost-Vlaanderen: de RvB neemt nota van de kandidatuurstellingen als
voorzitter van het betrokken PC. De termijn loopt tot einde van de maand. Indien er meerdere
kandidaturen zijn zullen de kandidaten en een afvaardiging van de Groep van Afgevaardigden
uitgenodigd worden door de bestuurder verantwoordelijk voor het departement competitie,
waarna er één kandidatuur zal voorgedragen worden bij de RVB.
5.2. De RvB neemt kennis van een brief uitgaande van clubs uit TDM1, welke zich verontrust
tonen over het gebrek aan evoluties inzake de competitiehervorming. De RvB zal de activiteiten
aanzwengelen.
5.3. Dhr Deleye wijst op de soms excessieve arbitragekosten voor voornamelijk de U21
competitie (verplaatsingskosten en arbitrage met 3). Een kilometerbeperking kan in het
convocatiesysteem ingebouwd worden. Dhr Vrebosch stelt voor om arbitrage met 3 op niveau
van TDM1 in te voeren. Na discussie wordt de meerwaarde van de tafelcommissaris in TDM1 in
twijfel getrokken. De RvB stelt voor enkel te voorzien in een commissaris ter gelegenheid van de
play offs in TDM1 en TDW.
5.3. Dhr Deleye zal met Dhr. P. Verswijver, overleggen over het voorgesteld Play off reglement
Oost-Vlaanderen.
6. Administratie
6.1. Infrastructuur VBL:
Dhr Van den Eynde brengt verslag uit van de locatiebezoeken in Mechelen en Gent. Na discussie
beslist de RvB bij meerderheid om de kantoren van VBL te verhuizen naar Gelamco Gent. Dhrn
Deleye en Van den Eynde vragen aandacht voor archivering van stukken in the cloud en stellen de
vraag of de federatie klaar is om de stap te zetten.
F. Van den Eynde informeert de collegae over het verloop van de gesprekken i.v.m. de verhuis van
de topsportschool. Het ontwerp van bijzondere convenant wordt momenteel bediscuteerd.
Vooral de problematiek van de verblijfsinfrastructuur vergt bijzondere aandacht. Er wordt een
onderhandelingsmandaat gegeven aan Dhrn Van den Eynde en Umans om de besprekingen tot
goed een einde te brengen. De voorzitter maakt de vergadering er attent op dat, desgevallend, de
convenant in Leuven formeel en tijdig moet opgezegd worden, wat per 1 september ’17 dan
effectief uitwerking kan hebben.
6.2. De RvB stemt principieel in met de samenwerking met de firma Cozmos voor de ontwikkeling
van een APP. De secretaris-generaal zal de werkzaamheden op gang trekken om tot een
definitieve overeenkomst te komen. Dhr. B. Bogaert wordt projectverantwoordelijke.
6.3. Dhr Umans geeft toelichting bij het verloop van de tenderprocedure voor de decretaal
verplichte verzekeringen. De RvB stemt in met een verdergezette samenwerking met Ethias. Een
redelijke overgangstermijn voor invoering van de verplichting om via extranet , samen met een
opleidingstraject voor de clubs zal onderhandeld worden. Een sponsordossier wordt opgemaakt
6.4. De RvB keurt de kandidatuurstelling van Dhr Umans voor de focusgroep “governance VSF”
goed.
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