Verslag Raad van Bestuur Basketbal Vlaanderen vzw Nr. 274
02.08.17 – 19u - Vilvoorde
Aanwezig: A. Welvaarts, voorzitter, P. Deleye, E. De Neve, F. Van den Eynde, M. Verlinden,
bestuurders, K. Umans, secretaris-generaal
Op uitnodiging: R. Denis, M. Roos, E. Schuermans, F. Van den Bosch, J. Van Lantschoot, G. Vervaeke
1. Het verslag van de vergadering van de RvB Nr. 273 dd. 12.07. 17 wordt unaniem goedgekeurd.
2. Planning van de volgende vergaderingen
✓ RvB 28.08.17 (17u)
✓ Jaarkalender ’17-’18 wordt verspreid
✓ AV 25.11.17 – 24.03.18 – 09.06.18
3. Dossier BMC en New KBBB
Dhrn. R. Denis, M. Roos, E. Schuermans , F. Van den Bosch,. J. Van Lantschoot en G. Vervaeke
vervoegen de vergadering.
Dhr. A. Welvaarts, voorzitter, kadert de invitatie van de vertegenwoordigers van de groepen van
afgevaardigden in licht van het dossier BMC en informeert de vergadering omstandig over
- de stand van zaken in het vereffeningsproces KBBB;
- de communicatie met FIBA;
- de heropening door BMC van de procedures tegen de rechtspersonen AWBB en Basketbal
Vlaanderen én de 5 bestuurders welke eerder gedagvaard werden;
- de positie van Ethias i.v.m. de bestuurdersaansprakelijkheid;
- de communicatie namens BMC met PromBas en Pro Basketball League
- de nood aan actualisering van eerdere beschouwingen van, of beslissingen genomen door de
AV;
- de impact op workload;
- de budgettaire opvolging van de honoraria;
- het vervolgtraject op korte termijn;
- beschouwingen over de oprichting van een nieuwe entiteit ‘Basketbal Belgium’;
Dhrn. R. Denis, M. Roos, E. Schuermans , F. Van den Bosch,. J. Van Lantschoot en G. Vervaeke
verlaten de vergadering
4. Diversen
4.1. Dhr. M. Verlinden zal het ontwerp van contract tussen Basketbal Vlaanderen en Sportizon
omtrent de organisatie van 3X3 masters verder analyseren.
4.2. De RvB kan zich niet vinden in de negatie door NDR van een beslissing van de RvB omtrent de
inschrijving van een vrouwelijke ref in een opleidingsprogramma van FIBA. Instructies worden
verstrekt via de SG.
4.3. Dhr. F. Van den Eynde zal een aanzet geven om de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van
de dienstdoende voorzitter in DS vast te leggen.
4.4. Aanstelling evaluatoren: de RvB keurt de aanstelling van de nationale en landelijke evaluatoren
goed, zoals voorgesteld door DS, met exceptie van 1 persoon, met name Dhr. K. Fels, daar de functie
van dienstdoende voorzitter DS onverenigbaar is met deze van evaluator. Wat betreft de aanstelling
van evaluatoren op provinciaal niveau, herinnert de RvB aan de eerder ingenomen positie omtrent
het aantal evaluatoren. De voorgestelde lijst wordt niet aanvaard en teruggezonden naar DS voor
aligneren met de vooropgestelde principes (cfr. RvB 12.07.17). De lijst kan terug voorgelegd worden
op de eerstvolgende vergadering van de RvB, ingepland op 28 augustus e.k.

4.5. Aanstelling manager Belgian Cats: Dhr. K. Umans verlaat de vergadering. De RvB keurt de
aanstelling van betrokkene tot en met het EK’19 goed. De voorzitter zal met hem de modaliteiten
bespreken. Dhr. K. Umans vervoegt de vergadering.
4.6. Over de aanstelling van een Juridisch coördinator wordt van gedachten gewisseld. De RvB zal
zich verder beraden.
K. Umans
Secretaris-generaal
Vlaamse Basketballiga vzw

