Verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur Nr. 249 VBL vzw
04.04.16 - Brussel
Aanwezig: A. Welvaarts, E. De Neve, F. Van den Eynde, B. Vrebosch, K. Umans
Verontschuldigd: P. Deleye
1. De verslagen van de vergaderingen van de RvB Nr. 247 dd. 14.03.16, Nr. 248 dd.19.03.16 en
van de Algemene Vergadering van 19.03.16 worden bij unanimiteit goedgekeurd.
2. Planning van de volgende vergaderingen Data RvB:
 Maandag 11.04.16 bijkomende vergadering 17u Bxl
 Maandag 25.04.16
 Dinsdag 17.05.16
 Maandag 06.06.16
 Maandag 27.06.16
Data Algemene Vergadering: zaterdag 11 juni ’16
3. De RvB evalueert het verloop van de Algemene Vergadering van 19.03.16. Dhr E. De Neve
informeert de collegae van het verloop van zijn gesprekken met de andere stakeholders over de
structuur van de BNT’s. Het ontwerp van de werkingsmodaliteiten voor refs van SCL, van de
hand van kantoor Stibbe, zijn intussen overgemaakt aan Dhr B. Vrebosch. Het ontwerp van
contract ligt nog niet voor. Dhr Vrebosch geeft toelichting bij de voorstellen tot wijziging van de
conventie NDR. Hij zal overleg plegen met de AWBB collegae om draagkracht te zoeken. Dhr
Welvaarts brengt verslag uit van het verloop van de PromBas vergadering van 31 maart ll., waar
het competitieboek gefinaliseerd werd. De voorzitter legt het ontwerp van overeenkomst met de
Stad Antwerpen over de herlocalisatie van de topsportschool voor. De RvB keurt dit goed. Een
vergadering met de ouders wordt direct na de persconferentie van 12 april samengeroepen. De
discussies over de mogelijke internaatformules kunnen pas na de paasvakantie hervat worden.
Verder legt hij de ontwerpovereenkomst met het business center van Ghelamco voor. De RvB zal
de BAV voorstellen de beslissing om de maatschappelijke zetel naar Gent te verplaatsen, te
bekrachtigen. Dhr De Neve wijst de vergadering er op dat deze locatie aantrekkelijk is en snel
huurders vindt. Dhr Deleye heeft inzake de competitie-app laten weten dat hij de samenwerking
met Cozmos steunt en zich kan vinden in het financiële voorstel, dat overgemaakt zal worden aan
FinCom. Dhr Umans stelt voor om een hulpboekhouder aan te werven voor de periode van 1
jaar. De combinatie van een impulssubsidie en de tijdelijke onbeschikbaarheid van een
werknemer wegens zwangerschaps- en bevallingsverlof maakt dat de budgettaire impact beperkt
blijft. De RvB keurt het voorstel goed.
De RvB beslist om een Buitengewone Algemene Vergadering samen te roepen op maandag 11
april ’16.
4. Diversen
De RvB hoort Dhr. S. Van Camp, coördinator topsport en geeft hem instructies.
De RvB neemt kennis van 2 kandidaturen voor het voorzitterschap van het PC Oost-Vlaanderen en
zal het advies vragen van de afgevaardigden van de betrokken provincie in toepassing van AD56
van het HHReg.

De RvB keurt de door de clubs en interne organen voorgestelde personen als verdienstelijk lid of
erelid, goed (zie bijlage).
De secretaris-generaal verdeelt het door de Vlaamse Regering goedgekeurde ontwerp van
decreet op georganiseerd sporten 25/3/16, dat nu aan het parlement zal voorgelegd worden.
De RvB verwelkomt 2 nieuwe clubs : BBC Lions Gent (stamnummer 5048) en Avanti Brugge
(stamnummer 5049
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Bijlage: Overzicht Verdienstelijke Leden mei 2016
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