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1. Planning van de volgende vergaderingen
 RvB 31.10.16 - 7.11.16 - 14.11.16 - 28.11.16 - 12.12.16
 AV 26.11.16 (agenda 29.10.16)
2. Debrief vergadering BNT
Dhrn. E. De Neve en F. Van den Eynde informeren de collegae over het verloop van de vergadering
rond de nationale selecties.
De bestuurders discuteren in een bredere context over het verder verloop van de samenwerking met
de collegae van AWBB. Zij maken een inschatting van het de impact naar én reacties van de clubs en
beraden zich over een transitieplan. De AV zal gevat worden in deze discussie.
3. Financiën
Dhr. E. De Neve kadert de voorlopige budgetcijfers en wijst op de noodzaak van een gezonde
verhouding tussen de uitgaven versus de inkomsten. Hij geeft aan dat de werking van de federatie
structureel gewijzigd is in de loop der jaren en stelt voor om de - voor een optimale werking
noodzakelijke - uitgaven in te dekken door een verhoging van de bijdragen van leden. Hij maakt een
omslag van de uitgaven over het aantal leden en stelt dit tegenover het lidgeld van leden en
concludeert dat deze op een onredelijke manier in een wanverhouding staan. Dhr. F. Van den Eynde
merkt op dat gelet op de returns, zowel op financieel vlak als in werking, kan de actuele bijdrage van
de leden eerder bescheiden/relatief laag genoemd worden.. Dhrn. M. Verlinden en P. Deleye
bepleiten om toch te zoeken naar een gezond evenwicht tussen vermindering van uitgaven en
verhoging van inkomsten. Zij pleiten voor een geleidelijke stijging van de bijdragen van de leden over
verschillende budgetjaren heen. Dhr. K. Umans stelt voor om de finaliteit van de aanpassing van de
bijdragen nu reeds vast te leggen. Dhr. F. Van den Eynde doet een voorstel waarbij de bijdragen van
spelende leden, zowel seniores en jeugd op een andere manier benaderd worden dan deze van nietspelers. Dhr. M. Verlinden stelt voor een aanpassing te realiseren over een periode van 3 jaar. Dhr.
P. Deleye stelt voor de indexering van de bijdragen van leden buiten werking te stellen tot en met
2018. De RvB kan zich vinden in deze benadering.
De impact van de wijziging van artikel CD201 (AV van november ’15) moet in enige mate
geneutraliseerd wordenDe bijdragen voor website/officieel orgaan moeten kostendekkend zijn voor recurrente informaticaen communicatiekosten, terwijl nieuwe ontwikkelingen ingebed worden in een nader te bepalen
permanente portefeuille IT.
Dhr. K. Verspecht stelt voor om de algemene kosten, eigen aan de werking van VBL, te vatten in één
globaal bedrag, dat dan in gelijke delen over een seizoen kan gedebiteerd worden. De RvB geeft mee
dat deze manier van werking én eenvoudiger én transparanter is. De bestuurders stemmen in met
dit principe en vragen de financieel coördinator dit voorstel verder uit te werken en door te rekenen.

Dhr. M. Verlinden verlegt de focus naar de uitgavenzijde. Dhr. E. De Neve wenst hierop in te spelen
door duidelijke keuze te maken en diverse projecten dan ook buiten werking of uit te stellen.
Dhr. M. Verlinden vraagt detail van de werkingskosten van KBBB op. De kosten voor de plaatsing van
het Officieel Orgaan in een beschermde omgeving worden in de 1ste helft van 2017 afgebouwd. Voor
de actie ‘ik word basketter’ wordt een extra budget - acties ten voordele van de clubs - uitgetrokken.
Parallel wordt gevraagd om een evaluatiesysteem te ontwikkelen ten einde de effectiviteit van deze
acties en annexe specifieke communicatiekosten te meten.
Dhr. M. Verlinden stelt voor een enveloppe toe te wijzen aan arbitrage, zodat kan ingezet worden op
nader te bepalen beleidsfocussen binnen de normale werking. Daarnaast kan een budget vrijgemaakt
worden binnen de portefeuille realisatie beleidsplan 2017-2020 voor effectief vernieuwende
werking.
Inzake topsport wordt het accent gelegd op de nationale selecties van Heren en Dames in 5T5
basketbal. Na discussie opteert de RvB om de selectie U20 girls buiten werking te stellen in Z017,
een maximale synergie in werking te zoeken tussen de selecties U16 en U18, de participatie aan
internationale tornooien door de TSS te staken vanaf het komende schooljaar én de werking van 3T3
topsport buiten de jaarbegroting te houden. Deze laatste activiteiten kunnen gevat worden binnen
de portefeuille, beschikbaar in het kader van bet beleidsplan 2017-2020 in afwachting van een
eventuele erkenning als Olympische discipline. Het accent wordt in afwachting gelegd op de
selecties U18 Boys en Girls. Dhr. F. Van den Eynde wijst op de successen welke de afgelopen jaren
behaald werden in deze discipline. De aanloopkosten in het kader van de verhuis van de TSS worden
niet opgenomen in het jaarbudget 2016. Desgevallend kunnen inkomsten uit subsidiëring deels
aangewend worden voor supplementaire investeringen in het beleidsplan 2017-2020, en tevens
voor de indekking van diverse recurrente kosten. Dhr. M. Verlinden onderstreept dat uitgaven slecht
kunnen volgen indien supplementaire inkomsten gerealiseerd worden. Hij wenst een
meerjarenbegroting voor te leggen aan de AV.
Dhr. K. Verspecht zal de begroting 2017 herwerken in functie van de uitkomst van de discussies, de
cijfers ook extrapoleren naar 2018 en volgende jaren, waarbij rekening wordt gehouden met
indexeringen en uitstel van activeren van nieuwe projecten naar 2018. en deze overmaken aan de
bestuurders voor een laatste controle, waarna deze zal ingeleid worden bij FinCom.
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