Verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur Nr. 252 VBL vzw
23.05.16 - Brussel
Aanwezig: A. Welvaarts, P. Deleye, E. De Neve, F. Van den Eynde, B. Vrebosch, K. Umans

1. Het verslag van de vergadering van de RvB Nr. 251 dd. 25.04.16 wordt met unanimiteit
goedgekeurd. De bestuurders nemen kennis van de opmerkingen op het verslag van de
Buitengewone Algemene Vergadering van 11.04.16 en keuren het door de voorzitter aangepaste
verslag goed.
2. Planning van de volgende vergaderingen
2.1. Volgende vergaderingen van de RvB:

Maandag 06.06.16

Maandag 27.06.16
2.2. Volgende Algemene Vergadering: zaterdag 11 juni ’16
3. Competitie
3.1. Dhr Deleye overloopt de werkzaamheden in het kader van de organisatie van de competities 1617 op niveau van PromBas en VBL. Hij legt de samenstelling van de verschillende reeksen voor. Dhr
Van den Eynde wijst op de splitsing van het contingent Vl-Br dewelke voor deze clubs nadelige
gevolgen kan hebben in het degradatiedebat.
3.2. Dhr Umans brengt verslag uit van het overleg met Dhrn. G. Robbe en M. Van Ryssel,
respectievelijk voorzitter en lid van het PC Oost-Vlaanderen over de samenwerking met de
administratieve diensten bij de opmaak van de competitiekalender. Dhr Umans legt een eerste
aanzet tot taakomschrijving van een competition administrator voor, dat verder in studie wordt
genomen. De samenstelling en taakverdeling van het PC Oost-Vlaanderen, zoals voorgesteld door
Dhr. G. Robbe, wordt goedgekeurd. Dhrn. M. Van Ryssel, P. Ballinckx en S. Verstichel worden
benoemd als lid.
3.3. Dhr Welvaarts overloopt de uitdagingen waarmee PromBas geconfronteerd wordt: de facto
heeft VBL de leidende rol doch de verschillende snelheid tussen AWBB en VBL in de benadering van
problemen is hét pijnpunt. P. Deleye accentueert dat de samenwerking met de AWBB-clubs zeer
goed verloopt, doch dat hij slechts moeizoom in contact kan komen met de AWBB structuren. De
voorzitter heropent het debat over de openstelling van het mandaat als bestuurder in PromBas na
het ontslag van K. Umans per 30 juni. De bestuurders zullen zich hierover verder beraden tegen de
volgende vergadering. Hij stelt verder vast dat er meer voeling moet komen met de financiële
werking in PromBas en hij zal initiatief nemen voor recuperatie van de door VBL voorgeschoten
kosten.
4. Arbitrage
4.1. Contracten referees SCL : de voorzitter maakt melding van de beslissing van BLB om de arbitrage
in SCL vanaf het einde van de lopende competitie opnieuw volledig in handen te nemen, net zoals
dat voorheen het geval was. Dit betekent dat de arbitrage in SCL niet langer tot de bevoegdheid van
NDR (AWBB en VBL) zal behoren. Verder zullen de beide federaties geen partij zijn in de contracten

die vóór aanvang van het seizoen met de scheidsrechters zullen ondertekend worden. Deze
verbintenissen worden door BLB aangegaan.
Als voornaamste reden van deze beslissing geven de clubs van BLB, in synthese, aan “dat binnen het
NDR veel te veel aandacht gaat naar politiek en politieke spelletjes terwijl alsmaar minder aandacht
gaat naar de kwaliteit van de arbitrage. In die context kan BLB het zich ook niet veroorloven alle
kosten te dragen terwijl zij zelf weinig of geen impact hebben op de arbitrage zelve”. De bestuurders
bespreken in extenso de nieuwe situatie. Uitdaging wordt een vorm van samenwerking tussen BLB
en AWBB/VBL op te zetten teneinde continuïteit en consistentie te bewerkstelligen.
4.2. Dhr Vrebosch kadert zijn beslissing tot aanduiding van kandidaat FIBA referees in 3X3 basketbal.
De voorzitter maakt melding van het ongenoegen van AWBB over het gebrek aan betrokkenheid in
deze aangelegenheid. Een opleiding zal kostendelend met de Nederlandse Basketbal Bond opgezet
worden. F. Van den Eynde merkt in de rand op dat de communicatie met AWBB over 3X3 BB in het
algemeen stroef verloopt.
4.3. Dhr Vrebosch stelt voor de benoeming van al de voorzitters van de CPS-en te verlengen. Een
advies zal aan de respectieve groepen van afgevaardigden gevraagd worden. De kandidatuur van
Mevr. C. Begine als voorzitter van CPS Vlaams Brabant wordt niet weerhouden.
4.4. Dhr Vrebosch meldt dat in het kader van de herpositionering van BLB inzake arbitrage de
geplande meeting van NDR, waar de discussie over de conventie tussen AWBB en VBL aan de orde
zou zijn, tot nader orde uitgesteld is. Hij informeert de collegae over de ranking van referees in TDM1
en 2. Dhrn. Van den Broeck en Engels promoveren naar SCL, terwijl er t.g.v. de carrière-beëindiging
van Dhrn. Battochio en De Roeck geen dalers uit TDM1 zijn.
4.5. Dhr. Polonkai Balzas (Hun) wordt als ref ingeschaald op landelijk niveau.
4.6. Dhr Vrebosch looft de belangeloze inzet van een aantal VBL-refs in de G-sportcompetities.
5. Topsport
Dhr. S. Van Camp, coördinator topsport, vervoegt de vergadering.
5.1. Inzake de verhuis van de TSS naar Wilrijk worden de internaatbehoeften ingeschat op een 25 à
30 tal plaatsen. Hij lijst de alternatieve oplossingen, naast het verblijf in Da Vinci (KA Edegem), op.
Dhr Umans wijst op de financiële impact (opvoeder, organisatie, vervoer etc..)
5.2. Dhr De Neve wijst op een opportuniteit om Dhr. P. Vervaeke terug in te schakelen in de werking
van de TSS. De topsportcoördinator geeft zijn visie terzake weer. De voorzitter wijst op de
financiële impact van het voorstel. Dhr Umans benadrukt dat er 4 VTE’s in de TSS en 1 VTE in het
kader van PJT invulbaar zijn en er synergie kan gezocht worden met het BEA project. De dominantie
van lesgevers uit dezelfde club is niet langer houdbaar. Dhr Van de Eynde zal een concreet voorstel
formuleren tegen 4 juni e.k.
5.3. Dhr De Neve stelt voor om Dhr. K. Fels voor te dragen als teammanager van de Young Lions. De
RvB steunt deze voordracht.
6. Administratie
6.1. K. Umans meldt dat de besprekingen met Ghelamco over de vestiging van de zetel van VBL
heropgestart zijn. Financiële gegevens worden overgemaakt aan de FinCom.
6.2. Mevr. V. Segers, sporttechnisch coördinator, vervoegt de vergadering voor de voorstelling en
goedkeuring van het beleidsplan. De voorzitter merkt op dat het beleidsplan de vrucht is van de 2daagse reflectiedagen van de RvB in Mechelen en de opvolgvergadering in St. Martens Latem. Mevr.
V. Segers stelt het beleidsplan in extenso voor. De bestuurders vragen en krijgen toelichting van

Mevr. V. Segers bij de aangebrachte wijzigingen t.o.v. de initiële teksten. De RvB keurt unaniem het
ontwerp van beleidsplan goed en zal een vergadering met de afgevaardigden samenroepen op 6 juni
e.k. Het document zal vooraf overgemaakt worden en ter goedkeuring voorgelegd worden op de AV
van 11 juni e.k.
6.3. Dhr Umans stelt voor Mevr. V. Segers voor te dragen als lid van EU Sport Link, waar in een
samenwerking tussen VSF en ISB zal gekeken worden hoe Europese middelen voor projecten in
Vlaanderen kunnen aangewend worden. De RvB stemt hiermee in.
6.4. Dhr Umans legt de semestriële rapportering van de clubondersteuner voor. De discussie zal
gevoerd worden op een volgende vergadering van de RvB.
6.5. Het ontwerp van agenda voor de komende AV wordt eenparig goedgekeurd. De clubs welke
achterstand hebben in betaling van bondsschulden zullen per aangetekend schrijven tot regularisatie
aangezet worden. Ook de afgevaardigden uit de betrokken provincie zullen betrokken worden. De
secretaris-generaal zal de stukken per mail uitsturen. Inzake het voorstel tot wijziging van HHReg
AD63 zullen de opmerkingen van Dhr Van den Eynde opgenomen worden. De RvB stelt vast dat er
weinig draagkracht is voor de voorstellen tot aanpassingen van het JD. Eerder dient de werkgroep
gereactiveerd om het dossier voor te bereiden met het oog op een implementatie naar het seizoen
2017-2018 toe.
6.6. De voorzitter maakt melding van een voorstel tot marktonderzoek in samenwerking met BLB en
AWBB, Indien er garantie komt dat alle entiteiten meedoen, zal VBL, na advies van FinCom,
meedoen.
6.7. Een voorstel tot harmonisatie van logo’s tussen de verschillende federaties in basketbal wordt
toegelicht. De beslissing tot al dan niet deelname in het project wordt uitgesteld tot na de
vergadering van FinCom waar het zal worden voorgelegd.
6.8. VBL zal een advies vragen over “werken en archivering in the cloud” bij Storrex, bedrijf van Dhr.
H. Welvaarts. De kennis, intern, over deze materie is immers eerder beperkt.
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