Vergadering van de Raad van Bestuur Nr. 238 VBL vzw
17.10.15 - 12u Huis van de Sport Antwerpen
Aanwezig: A. Welvaarts, voorzitter, E. De Neve, F. Van den Eynde, B. Vrebosch, bestuurders, K.
Umans, secretaris-generaal
Op uitnodiging: K. Verspecht, financieel coördinator
Verontschuldigd: P. Deleye, bestuurder
1. Financiën
1.1. Belegging VBL: A. Welvaarts verwijst naar de voorbereidende gesprekken die hij gevoerd heeft
met het Dagelijks Bestuur en K. Verspecht en 2 externe instellingen over een beleggingsstrategie
voor de liquiditeiten van VBL. Op basis van een vergelijkingstabel, waar het kostenfacet
determinerend is, wordt de beslissing genomen met 1 partij in exclusiviteit in zee te gaan. De
administratieve procedure zal asap doorlopen worden. Een verdere oplossing voor de middelen
welke op korte termijn beschikbaar moeten blijven, wordt gezocht.
1.2. Opmaak budget 2016
De penningmeester legt een werkstuk voor dat in voorbereiding werd opgemaakt en ter
bespreking, correctie en aanvulling voorgelegd wordt aan de vergadering. Hij stelt dat op basis van
de inbreng en disederata bij ongewijzigde inkomsten een negatief resultaat van zowat 100K€ dreigt,
terwijl er de ambitie is om tot een operationeel break-even resultaat te komen. In de oefening van
heden wordt naar een evenwicht gezocht tussen extra inkomsten en een afbouw van het gewenste
uitgavenbudget om dit te bewerkstellingen. De optie wordt genomen om VBL te huisvesten op een
andere locatie en de gebouwen te Brussel per 30 juni ’16 te verlaten. Hierover zal draagvlak binnen
onze organisatie gezocht worden en zodra daarover zekerheid bestaat zullen KBBB en AWBB
ingelicht worden zodat aldaar de nodige maatregelen kunnen genomen worden. Na uitgebreide
discussie wordt een budget in evenwicht gevonden, dat verder technisch zal uitgewerkt worden
door de financieel coördinator en nadien overgemaakt aan FinCom in voorbereiding op de AV van 28
november e.k.
De uitgaven in het kader van de realisatie van het beleidsplan (KP 1100) worden kritisch overlopen
en verder gereduceerd binnen de eerder toegewezen enveloppe van 150k€ per jaar. Voor de
ontwikkeling van 3X3 basketbal wordt het accent verlegd van het topsportgebeuren naar events op
het niveau van de grassroots. De competitiehervorming (KP 3900) worden kritisch overlopen en er
dient nog afgestemd wat we gerealiseerd wensen te zien, dit in samenhang met mogelijke acties en
bijhorende budgetten uit de gewone uitgaven. Het is aan de bestuurders om dat af te toetsen in
hun specifiek domein.
De voorziene acties in het domein van de competitiehervorming hebben enige vertraging
opgelopen. De RvB stelt voor de aanwerving van een competition administrator te voorzien tegen 1
april ’16. Alvorens hiertoe over te gaan dient deze beslissing echter getoetst aan de conclusies die
zullen volgen uit de governance oefening die intussen opgestart is.

2. Vorming scheidrechters
2.1. De mogelijke aankoop van nieuwe scheidsrechtersuitrustingen kreeg in de vorige vergadering
van de RvB reeds een positief “advies” doch het noodzakelijke budget werd nog niet geïdentificeerd.
Na bespreking stelt B. Vrebosch voor de kost te alloceren op het budget 2015 aangezien de
beslissing spoedig genomen dient te worden. De beslissing van AWBB welke voor 50% moet
tussenkomen in deze is nog niet bekend.
2.2. A. Welvaarts, B. Vrebosch en K. Umans informeren de collegae over het verloop van de
contracting van de scheidsrechters in Scooore League. In de actuele stand van zaken blijft de

financiële en fiscale verantwoordelijkheid bij de referees en BLB liggen. Een volgend overleg tussen
de federaties is op korte termijn ingepland.
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