Verslag Raad van Bestuur Basketbal Vlaanderen vzw Nr. 279
06.11.17 – 17u30 - Gent
Aanwezig: A. Welvaarts, voorzitter, P. Deleye, F. Van den Eynde, M. Verlinden, bestuurders, K.
Umans, secretaris-generaal
Verontschuldigd: S. Van Puyvelde (waarnemer Oost-Vlaanderen), K. Verspecht
1. Het verslag van de vergadering van de RvB Nr. 278 dd. 17.10.17 wordt unaniem goedgekeurd.
2. Planning van de volgende vergaderingen
✓ RvB 04.12.17 - 15.01.18 - 12.02.18 - 12.03.18
✓ AV 09.12.17 - 24.03.18 - 09.06.18
3. Financiën
3.1. De bestuurders overlopen in detail het budget 2018, wat door Dhr. M. Verlinden zal
gefinaliseerd, verspreid en toegelicht zal worden naar FinCom.
4. Administratieve punten
4.1. De in bijlage vermelde personen worden op voorstel van DS benoemd als erescheidsrechters.
4.2. De RvB statueert dat Dhr. F. Van den Bosch, voorzitter van de afgevaardigden van
Antwerpen en lid van NDR in de PromBas-structuren, enkel op uitnodiging kan deelnemen
aan de vergaderingen van DS ten einde informatiedoorstroming tussen de verschillende
niveaus te bewerkstelligen zonder inhoudelijk tussen te komen in de werking van DS. Dhr. K.
Fels, voorzitter a.i., wordt hierover ingelicht.
4.3. De RvB beslist om te kandideren bij FIBA voor de organisatie va U14 Get Together in 2018.
De budgettaire impact is marginaal en ondersteuning vanuit Vlaanderen heeft perspectief.
4.4. Op voorstel van Dhr. F. Van den Eynde wordt een voorstel tot wijziging van Art. CD295
goedgekeurd en ter studie overgemaakt aan WetCom.
4.5. De RvB bevestigt de eerdere beslissing tot aankoop van scheidsrechtershirts en vraagt de
Algemeen Penningmeester in overleg te gaan met FinCom ten einde deze kosten nog ten
laste van het budget ’17 te nemen.
4.6. Dhr. P. Deleye analyseert het voorstel van Mevr. V. Segers, sporttechnisch coördinator, om
een werkgroep over de competitiehervorming, segmentatie en technische vergunningen op
te starten. Hij vraagt om belangrijke punten, welke de clubs aanbelangen, naar de clubs te
communiceren (b.v. reductie van het aantal ploegen in landelijke jeugdreeksen) zonder
vooruit te lopen op andere punten waar een beslissing op de AV van maart ’18 kan genomen
worden. Hij vraagt om In de werkgroep, met Mevr. V. Segers als trekker, alle niveaus te
betrekken en de expertise vanuit de provincies mee te nemen. Mevr. V. Segers zal een
voorstel van samenstelling van de werkgroep doen met focus op de jeugdcompetities in
eerste instantie. Het niveau van seniors vergt een transitie over meerdere jaren. Dhr. P.
Deleye geeft aan dat de noodzakelijke veranderingen niet noodzakelijk vanuit het
departement zullen komen, dat er geen alternatief is voor een competition administrator
doch dat de tijd daarvoor nog niet rijp is.
4.7. De bestuurders hebben kennis genomen van de resultaten van de zelfscan ‘deugdelijk
bestuur’. De secretaris-generaal onderstreept dat het instrument ongeveer in definitieve
versie beland is en dat Basketbal Vlaanderen zich in deze zal moeten positioneren ten einde
negatieve repercussies naar subsidiëring te voorkomen. Hij zal een beslissingsnota opmaken.
De voorzitter stelt voor om tevens de werkgroep ‘governance’ te vatten.
4.8. Dhr. K. Umans rapporteert over de personeelsvergadering van 16 oktober ll.

4.9. De RvB overlegt uitgebreid met de raadslieden van Curia over de stand van zaken en de te
nemen initiatieven in het dossier BMC.
4.10.
De voorzitter en de secretaris-generaal zullen de agenda voor de komende Algemene
Vergadering, welke op 9 december e.k. zal doorgaan, finaliseren en behoorlijk
gedocumenteerd verspreiden. Dhr. A. Welvaarts zal de afgevaardigden verwittigen dat er
enige vertraging in de opmaak van de agenda is. De personen welke kandideren als
bestuurder, zullen uitgenodigd worden om hen te informeren over de lopende procedures,
nadat zij een vertrouwelijkheidsverklaring zullen hebben ondertekend.
Dhr. P. Deleye deelt mee dat hij z’n mandaat als bestuurder niet wenst te verlengen, terwijl
Dhr. A. Welvaarts aangeeft zich herverkiesbaar te stellen. Een oproep tot kandidaatstelling met als ultieme datum van 20 november – wordt verspreid naar de clubs en interne organen
in West-Vlaanderen en Limburg.
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