Vergadering van de Raad van Bestuur Nr. 230 VBL vzw
27.04.15 - 16u Federatie Brussel
Aanwezig: A. Welvaarts, voorzitter, P. Deleye, E. De Neve, F. Van den Eynde, B. Vrebosch, bestuurders, K.
Umans, Secretaris-generaal
De RvB neemt bij aanvang van de vergadering enkele ogenblikken van stilte in acht bij het overlijden van Marc
Van Vooren, Voorzitter van de groep van Afgevaardigden van West-Vlaanderen en Voorzitter van FinCom
1. Het verslag van de vergadering van de RvB Nr. 229 d.d. 07.04.15 wordt bij unanimiteit goedgekeurd.
2. Planning van de volgende vergaderingen
2.1. Vergaderingen van de RvB 18.05 - 08.06 - 29.06.15
2.2. AV 13.06.15
2.3. Planning van de Algemene Vergaderingen in het seizoen 2015-2016: 21.11.15 - 19./03.16 - 11.06.16.
3. Opvolging Algemene Vergadering 15.03.28
3.1. Het verslag van de Algemene Vergadering van 15 maart ll. wordt unaniem goedgekeurd
3.2. De voorzitter noteert volgende conclusies en actiepunten voor de RvB:
- Het mandaat met de revisor moet geformaliseerd en gepubliceerd worden
- De RvB beschikt over een discretionaire bevoegdheid om onderbouwde afwijkingen op de
leeftijdscategorieën toe te staan.
- De TTB moet verder aangepast worden
- De werking van NDR wordt ingekapseld in de stichting en Scooore League moet hierover geïnformeerd
worden. B. Vrebosch kondigt een initiatief aan om samen met E. De Neve, F. Van den Bosch en L. Verheye
de bestaande conventie te actualiseren.
- De oprichting van de stichting, de vertaling van de oprichtingsakte en de samenstelling van de RvB van
de stichting komt kortelings aan de orde.
- Inzake arbitrage met 3 in de U21-competitie is er weinig of geen perspectief dat de kost van de 3de
scheidsrechter geabsorbeerd zal worden door de ProLeague.
F. Van den Eynde zal initiatief nemen om een evaluatievergadering over het beleidsplan 2013-2016 met 2
deelnemers vanuit elke provincie samen te roepen.
4. Competitie
4.1. P. Deleye informeert de collegae over de interesse tot participatie aan de U21 competitie met
deelnemer van Scooore league (8 teams), VBL (6 teams) en AWBB (momenteel 2 teams). De initlële
termijn voor inschrijving is reeds geruime tijd overschreden en het aantal deelnemers blijft beperkt tot 16
teams. De formule moet nader bekeken worden.
4.2. De opstart van de competitie competitie ‘15-’16 loopt via een bevraging van de clubs tot
herinschrijving, de organisatie van testwedstrijden voor bijkomende stijgers en ontwerpen van
samenstelling van de reeksen
P. Deleye betreurt ten zeerste de beslissing van de RvB van KBBB om Belfius Mons na algemeen forfait in
D2H te beschouwen als een 3de daler naar D3H. De RvB is het daarmee volledig eens. De impact op de
herwerking van het competitieboek, de aanpassing van het aantal competitiewedstrijden, wat niet gevat
is door de actuele jaarkalender brengt dat de organisatie van Play-Offs at risk gesteld wordt. De clubs van
het betrokken niveau drukken hun ontgoocheling uit dat de regels wederom niet gerespecteerd zijn. De
voorzitter zal namens de ganse Rvb schriftelijk zijn ongenoegen overmaken aan de KBBB over de
genomen beslissing.
Een eventuele vermindering van het aantal deelnemers aan de competitie van D1D kan tot gevolg hebben
dat ook aldaar het Play-Off systeem herzien moet worden. Een vergadering over de licentieproblematiek
in D3H en D1D zal samengeroepen worden

4.3. Het regelement van de Beker van Vlaanderen en dit van de provinciale beker van Antwerpen worden
goedgekeurd. F. Van den Eynde wijst nogmaals op de noodzaak tot eenvormigheid van de provinciale
bekerreglementen. P. Deleye wijst op de gevoeligheid van de problematiek.
4.4. F. Van den Eynde formuleert voorstellen tot aanpassing van de bepalingen van het HHReg Artikel
CD204 (tekst) en CD 256 TTB). Deze problematiek zal in FinCom gevat worden.
5. Administratie:
5.1. Na bevraging van de groepen van provinciale afgevaardigden zal vanuit de RvB een presentatie over
de competitiehervorming, haar perspectieven en de relatie clubs-federatie, en de promotiecampagne ‘ ik
word basketter’ gebracht worden
5.2. F. Van den Eynde informeert de vergaderingen over de evoluties van de werkzaamheden van de
werkgroep infrastructuur, welke opportuniteiten in Brussel, Mechelen en Gent aftast.
5.3. De voorzitter zal terug contact opnemen met de voorzitter van Limburg United.
5.4. De volgende fusiedossiers worden goedgekeurd
 BBC Bazel (2527) en BBC Glorybiys Temse (5023) – BBC Glory Bazel (2527)
 Overpelt (1393) en Sporting BC Neerpelt (2221) – BBC Pelt (1393)
 Vatana Beringen KBBC (816) en Beverlo BBC (1843) – KBBC Miners Beringen (816)
De volgende nieuwe clubs worden aanvaard:
 Basketbal Club Vikings Lede (5038)
 Phantoms Basket Boom (5039)
 Phantoms Rupel Basket (5040)
Een discussie over de benaming van de laatste 2 clubs zal gevoerd worden
5.5. De beslissing over de herlocalisering van het magazijn is naderend.
5.6. A. Welvaarts kondigt een initiatief aan tot opstart van de governance oefening, Hij zal de taskforce
samenroepen en Dhr. X. De Roeck uitnodigen
5.7. B. Vrebosch neemt verder initiatief om de werking van CPS Vlaams Brabant terug op gang te trekken.
Hij plant een overleg met de afgevaardigden op 5 mei e.k.
5.8. De RvB benoemt Dhrn. J. Verhaeghe, R. Van den Broeck en G. De Meyer als lid van de cassatiekamer.
5.9. A. Welvaarts rapporteert over het verloop van de vergadering van RvB van KBBB van 21 maart en 8
april ll.. De verslagen zullen asap circuleren.
6. Arbitrage
6.1. Status opmaak contracten: B. Vrebosch en. P. Flament bediscuteren momenteel intern de opmaak
van de werkingsmodaliteiten, een volgend overleg met K. Umans is ingepland doch zal wellicht ietwat
vooruit geschoven moeten worden. A. Welvaarts drukt zijn ongerustheid uit over de aangehouden timing
.
6.2. B. Vrebosch informeert de collegae over het verloop van de opleidingssessies voor refs en clubs
inzake de toepassing van de 14”/24” regel .
6.3. De RvB bespreekt een mail van Dhr. J. Kerkhofs, afgevaardigde van Limburg. De secretaris-generaal
zal in overleg met de voorzitter in een antwoord voorzien. F. Van den Eynde zal de problematiek van de
administratieve controleopdracht van de scheidsrechter aankaarten op de volgende vergadering van de
WetCom
6.4. B. Vrebosch betreurt dat FIBA geen Belgische ref heeft uitgenodigd voor opleiding in 3X3
arbitragetechniek. Hij benadrukt dat Dhr. C. Van Looy de competenties en ervaring heeft om succesvol
hieraan te participeren.
7. Topsport
Dhr. S. Van Camp vervoegt de vergadering. Hij presenteert een document over de mogelijke locaties van
de topsportschool, beschrijft het doorlopen proces van overleg en de gehanteerde problematiek. Op
vraag van P. Deleye deelt hij mee dat parallel aan een herziening van de topsportwerking wordt
gesleuteld en dat beide dossiers elkaar contamineren. De RvB geeft mandaat aan K. Umans en S. Van

Camp om de onderhandelingen met één locatie verder te zetten om tot een ontwerp van afsprakennota
te komen, wat dan terug voorgelegd zal worden aan de RvB.
8. Financïën
8.1. De voorzitter informeert de collegae over de evoluties van het partnership met Ethias, waarbij hij
accentueert dat de collegiale aansprakelijkheid tussen de partijen een wezenlijk element is. In deze
context maakt hij de vergadering er attent op dat voor de werking van de Lions, VBL voldoet aan haar
contractuele verplichtingen (vaste bijdrage en tussenkomst in een kwalificatiepremie) en is
tussengekomen voor extra financiering vanuit BLOSO; de middelen komende van Ethias worden
contractueel doorgeschoven. BLOSO percipieert de eigen bijdrage vanuit VBL als eerder bescheiden,
zeker in vergelijking met de andere ploegsporten. E. De Neve stelt dat de Lions nochtans de enige én in
deze beleidsperiode de laatste kans binnen deze olympiade zijn om het doel van Top 8 op een EK te
behalen. Indien de Lions slagen, impliceert dit dat VBL – bij ongewijzigd beleid - in de volgende olympiade
ook als focussport bekeken zal worden, met de gekende positieve budgettaire impact (basis +
randomkadering). Een verhoogde financiering vanuit VBL kan hierbij overwogen worden, waarbij VBL
meer impact krijgt op de inhoudelijke werking. 8.2. A. Welvaarts dringt aan op een verhoogde aandacht
voor de opvolging van het budget 2015: er zijn diverse extra uitgaven (representatie, BNT,
investeringsbudget 3X3), terwijl er ook in diverse domeinen minder inkomsten zijn (SWMP, personeel,) B.
Vrebosch dringt aan op een investeringsbudget voor uitrusting voor scheidsrechters en E. De Neve wenst
een aanpassing van het budget BEA om de toekomst voor te bereiden.
8.3. Inzake de aanrekening op representatiekosten van de bestuurders (o.m. verplaatsingen buitenland),
is het de discretionaire bevoegdheid van de bestuurder te bepalen, welk kost thuishoort bij representatie
en welke één maal te imputeren is op de diverse kostencentra.
8.4. De RvB overlegt over de toepassing van FD508 in het kader van de aansprakelijkheid van bestuurders,
werkende en toegetreden leden op club niveau in geval van bondsschulden. De meningen zijn hierover
verdeeld.

K. Umans
Secretaris-generaal
Vlaamse Basketballiga vzw

