Verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur Nr. 269 VBL vzw
10.04.17 - Gent
Aanwezig: A. Welvaarts, P. Deleye, E. De Neve, F. Van den Eynde, M. Verlinden, K. Umans
Dhr. A. Welvaarts, voorzitter, meldt dat er voorbehoud is omtrent de duurtijd van het mandaat van
Dhr. M. Verlinden. In afwachting van een latere beslissing, zal deze als waarnemer deelnemen aan
de vergaderingen van de RvB.
1. Het verslag van de vergadering van de RvB Nr. 268 dd. 17.03.17 wordt goedgekeurd.
2. Planning van de volgende vergaderingen
✓ RvB 04.05.17 - 01.06.17 - 29.06.17
✓ BAV 05.04.17 (Vilvoorde) : de bestuurders bespreken het ontwerp van agenda en keuren dit
finaal goed.
✓ AV 10.06.17 (Mechelen)
3. Topsport
Dhr. K. Umans geeft toelichting bij de communicatie met Sport Vlaanderen omtrent de
topsportsubsidies 2017. Een onderhoud met de bevoegde personen is voorzien om verdere
duiding te bekomen. Hij overloopt het ontwerp van budget BNT Dames in het kader van het
Europees Kampioenschap ’17 en de kwalificatieronde voor het Europees Kampioenschap ’19. Na
discussie beslist de RvB om op korte termijn een uitgebreide vergadering met de afgevaardigden
samen te roepen ten einde draagkracht te zoeken voor de werking en financiering van de
nationale selecties. De FinCom zal in aanloop naar de komende BAV gevat worden om te
adviseren over de aangepaste budgetten 2017 van Lions en Cats.
De in bijlage vermelde personen worden benoemd als staflid van de nationale jeugdselecties.
4. Administratie
4.1. De bestuurders evalueren in extenso het verloop van de Algemene Vergadering van 25
maart ll. en bepalen de actiepunten, waaraan de RvB een adequaat gevolg zal geven.
4.2. De voorzitter informeert de collegae over een overleg over de samenwerking met Sport
Vlaanderen dat hij samen met Mevr. V. Segers, sporttechnisch coördinator en K. Umans voerde
en dat zal uitmonden in een beheersovereenkomst. Hij zal de collegae verder informeren, zodra
deze in een definitieve versie ter beschikking is.
4.3. De RvB keurt de aanvraag om te voorzien in een ondersteuning van de organisatie van de
‘Nacht van het Limburgs Basketbal’ goed. Aangaande de ondersteuning van clinics, opgezet in
samenwerking met clubs wenst de RvB vooreerst het kader en de criteria te kennen om
vervolgens na te gaan of het bestaande budgetteringskader een financiële tussenkomst mogelijk
maakt.
4.4. Gelet op het advies van Dhr. P. Verswijver, juridisch coördinator, wijst de RvB het
genadeverzoek van Dhr. M. AI Mehraj als voorbarig af.
4.5. De RvB keurt de fusiedossiers van de in bijlage vermelde clubs goed. 2 dossiers zijn nog
hangende en zullen in een volgende fase beoordeeld worden.

4.6. De RvB keurt de lijst met voorgestelde ereleden en leden van verdienste goed.
4.7. Dhr. K. Umans kadert het gebruik van het rijksregisternr. in de ledenadministratie. De RvB
stemt hiermee in doch wijst tegelijkertijd op de nood aan privacy in deze.
5. Competitie
De collegae nemen kennis van de verslagen van de RvB van PromBas en de verschillende
meetings met de clubs van TDM 1 en 2 én TDW. De voorzitter maakt een aantal beschouwingen
en wenst met concrete stappen tegemoet te komen aan de verzuchtingen van de clubs. Een
actieplan wordt opgemaakt tegen de AV van juni.
Dhr. A. Welvaarts informeert de collegae over de status van de aanvragen tot het bekomen van
een licentie. De clubs welke achterblijven, zullen aangemaand worden.
Dhr. P. Deleye merkt op dat de afwerking van het competitieboek samengaat met de definitieve
competitievormen in de verschillende afdelingen. Hij zal deze in overleg met de collegae binnen
PromBas finaliseren, integreren in het competitieboek en deze ter ondertekening voorleggen aan
de clubs op het betrokken niveau vóór de datum van inschrijving (5 mei).
De RvB vraagt om de lastenboeken en de procedure van aanbesteding van events sneller te laten
lopen zodat in de aanvangsfase van de komende competitie de organisaties reeds kunnen
toegewezen worden. Een minimumbedrag voor elk event moet voorzien worden. Dhr. K. Umans
zal een voorstel uitwerken.
6. Financiën
6.1. Dhr. A. Welvaarts zal contact opnemen met Dhr. K. Verspecht, financieel coördinator, ten
einde de normering van de communicatiekosten van bestuurders bij te sturen.
6.2. De RvB stemt principieel in om te voorzien in een tussenkomst van kosten van Dhr. T.
Dehondt in het kader van het X-mas tornooi 2016.
6.3. Dhr. K. Umans legt een doorrekening van het voorstel tot herziening van de bijdragen aan
jeugdfonds, zoals voorheen besproken. Hij zal voorzien in een simulatie op clubniveau, alvorens
het dossier via WetCom/FinCom te initiëren en voor te leggen aan de AV van juni ’17 ter
implementatie vanaf 1 juli ’17.
6.4. Op voorstel van Dhr. J. Jacobs, FIBA instructor, zal Mevr. Kirsten Poffé ingeschreven worden
in de 1th FIBA European Women's Basketball Summit in Slovenië.
7. Arbitrage

De Voorzitter informeert de collegae over een telefonisch onderhoud dat hij voerde met
een persoon, tegen dewelke de RvB voorheen een ordemaatregel instelde. Betrokkene
zal uitgenodigd worden op de vergadering van de RvB van 01 juni 17.
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Fusies
BC Black Boys Erpe-Mere (1206) - BC Keukens Mape Mere (1357)
Cuva Houthalen-Helchteren (1817) - BC Helchteren (2184)
Jong Basket Wevelgem (5022) - Basket Team Holstra Wevelgem (2607)

