Verslag Raad van Bestuur Basketbal Vlaanderen vzw Nr. 273
12.07.17 – 18u - Vilvoorde
Aanwezig: A. Welvaarts, voorzitter, E. De Neve, F. Van den Eynde, M. Verlinden, bestuurders,
K. Umans, secretaris-generaal
Op uitnodiging: J. Van Lantschoot
Verontschuldigd: P. Deleye, E. Schuermans
1. Het verslag van de vergadering van de RvB Nr. 272 dd. 30.06. 17 wordt unaniem
goedgekeurd.
2. Planning van de volgende vergaderingen
✓ RvB 28.08.17 (17u)
✓ AV 25.11.17 - 24.03.18 - 09.06.18
3. Dossier BMC en de nieuwe Nationale Belgische Basketbalbond of NBBB (uitgebreide
RvB)
Dhr. A. Welvaarts informeert de collegae omstandig over de evoluties in het dossier BMC.
De RvB van Basketbal Vlaanderen concludeert dat AWBB en Basketbal Vlaanderen de enige 2
federaties in België zijn, die door de overheid (Vlaamse gemeenschap en Franstalige
gemeenschap) erkend en gesubsidieerd zijn om de basketbalsport te organiseren. Het is aan
beide liga’s om hun verantwoordelijkheid te nemen en een nieuwe nationale
basketbalinstantie op te richten. De voorzitter zal hierover op korte termijn voorbereidend
overleg plegen met de voorzitter van AWBB. Teneinde niet onmiddellijk in een juridisch
steekspel met BMC te vervallen wordt dit initiatief naar hen toe transparant toegelicht. De
PBL wordt geïnformeerd en zal op zeer korte termijn betrokken en uitgenodigd worden om
te participeren in dit overleg en toe te treden tot de nieuw op te richten entiteit.
De RvB accepteert de zienswijze van BMC zowel als deze van de vereffenaars dat er zich op
dit ogenblik nog een immaterieel handelsfonds binnen KBBB bevindt, te weten het recht dat
door KBBB aan andere partijen werd toegekend om welbepaalde competities te organiseren
of om de nationale ploegen op te richten en te laten deelnemen aan internationale
competities. In zoverre over de waarde van die “conventies” een overeenkomst tot stand
kan komen is Basketbal Vlaanderen bereid te participeren in betaling van de
overeengekomen bedragen, , wetende dat dit als een eerste aanbetaling dient beschouwd
van het bedrag waarop BMC recht meent te hebben. Met PBL dient in dat scenario overeen
gekomen wat hun inbreng zal zijn.
Wat de NBBB betreft is de RvB voorstander van een minimalistische structuur en wenst hij
de bevoegdheden van die NBBB tot een minimum te beperken, , net zoals dit de facto reeds
in 2017 het geval was. Het zwaartepunt ligt formeel bij de liga’s. Verder stelt zich de vraag
wie kan deel uitmaken van de belangrijke organen van de NBBB. De RvB meent alvast dat
kan overwogen worden de vzw’s in de nieuwe structuur te laten intreden,
vertegenwoordigd door nieuwe mensen.

Dhr Van Lantschoot verlaat de vergadering.
4. Topsport
4.1. Contractsituatie Eddy Casteels
De voorzitter stelt de vergadering in kennis van de positieve evaluatie van Dhr. E. Casteels
door het management BNT en tevens van hun voorstel om de overeenkomst met Dhr. E.
Casteels te verlengen t.e.m. het WK ’19/desgevallend tot het moment van de eliminatie in
kwalificatieronde. De RvB gaat hiermee akkoord en vraagt om terzelfdertijd de toekomst
voor te bereiden.
4.2. Selectiecriteria TSS
De secretaris-generaal zal de selectiecriteria voor toegang tot de TSS voor ’18-’19 rondsturen
zodat deze via elektronische procedure goedgekeurd kunnen worden.
5. Arbitrage
Dhr. A. Welvaarts stelt voor om, gelet op de sedert geruime tijd bestaande impasse in het domein
arbitrage, dhr. K. Fels als dienstdoende voorzitter aan te stellen, op basis van een uit te schrijven
delegatienota welke zal voorliggen op de vergadering van de RvB van 28 augustus e.k..
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