Verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur Nr. 255 VBL vzw
04.07.16 - Leuven
Aanwezig: A. Welvaarts, E. De Neve, F. Van den Eynde, B, K. Umans
Verontschuldigd: P. Deleye (verlof), B. Vrebosch (ontslagnemend), K. Umans
Dhr. A. Welvaarts vindt het opportuun om een vergadering van de RvB bij spoed samen te roepen, na
de aankondiging van het ontslag van Dhr. B. Vrebosch als bestuurder. Dhr. F. Van den Eynde betreurt
dat er geen waarnemer van Antwerpen. De vergadering concludeert dat dit weliswaar een gebruik
maar geen recht, gevat in het HHReg is. De vergadering kent dan ook een rechtsgeldig verloop. 2.
Dhr. B. Vrebosch heeft via mail de voorzitter zijn ontslag als bestuurder gegeven. Hij zal uitgenodigd
dit via aangetekend schrijven te doen. Er zal initiatief genomen worden om zo snel als mogelijk in
vervanging te voorzien, idealiter ter stemming op de AV van einde augustus. Het ontslag van Dhr. B.
Vrebosch als bestuurder houdt ook in het einde van zijn functies in NDR en DS. Op expliciete vraag
van alle aanwezigen zal Dhr. E. De Neve in continuïteit voorzien tot de RvB terug voltallig is
samengesteld. De benoeming van evaluatoren en commissarissen in Scooore League wordt
uitgesteld tot einde augustus, zodra de samenstelling van de scheidsrechterscommissie in Scooore
League gekend is. Ook de definitieve beslissing omtrent de bestelling van nieuwe shirts voor refs
wordt uitgesteld tot het moment dat de RvB voltallig is
De afgevaardigden van Antwerpen zullen in toepassing van Art. 16 van het HHReg gevraagd worden
om in vervanging te voorzien.
3. Dhr.F. Van den Eynde kaart de kandidatuurstelling van Dhr. M. Stevens als werkend lid van de AV
aan, zoals voorgesteld door de afgevaardigden van West-Vlaanderen. Hij wijst op de bepalingen in
de statuten van de VZW. De RvB zal zich verder beraden. Dhr. A. Welvaarts, voorzitter, stelt voor om
een wijziging van Art. 12 van de statuten voor te stellen, waarbij een volmacht enkel onder werkende
leden van de AV kan.
4. De voorzitter heeft, na verduidelijking door Dhr. K. Umans, secretaris-generaal en algemeen
manager van the Belgian Cats, een nota voor FinCom opgemaakt in samenspraak met Dhr. F. Van den
Eynde, welke deze zal verdedigen. De FinCom zal op zeer korte termijn om advies gevraagd worden.
5. De voorzitter stelt voor om het 4-ogen principe voor goedkeuring van facturen in te stellen. Hij zal
Dhr. P. Deleye vragen om de kosten in relatie tot IT op te volgen en Dhr. E. De Neve deze van de
Algemene Werking te vatten, en dit in afwachting van de aanstelling van een algemeen
penningmeester.
6. De voorzitter rapporteert over het verloop van zijn onderhoud met Dhr. J.P. Delchef i.v.m. de
samenstelling van de RvB van PromBas, zoals ingenomen in de vorige vergadering van de RvB. Hij zal
de positionering van VBL naar Dhr. J.P. Delchef schriftelijk bevestigen. Een aanpassing van Art. 7 punt
5 van de statuten van PromBas wordt onderzocht.
7. De aanwezigheden van de leden van de RvB op de komende Europese Kampioenschappen wordt
besproken. De secretaris-generaal zal initiatief nemen.
8. De eerstvolgende vergadering van de RvB zal via een doodle ingepland worden.
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