Verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur Nr. 251 VBL vzw
25.04.16 - Sint Martens Latem
Aanwezig: A. Welvaarts, P. Deleye, E. De Neve, F. Van den Eynde, B. Vrebosch, K. UmansDe
1. De verslagen van de vergaderingen van de RvB Nr. 249 dd. 04.04.16 en 250 dd. 11.04.16 en
het ontwerpverslag van de Buitengewone Algemene Vergadering van 11.04.16 worden
unaniem goedgekeurd.
2. Planning van de volgende vergaderingen:
 RvB
 Dinsdag 17.05.16
 Maandag 06.06.16
 Maandag 27.06.16
 Algemene Vergadering: zaterdag 11 juni ’16
3. Discussie over beleidsplan 2017-2020: de RvB heeft in de loop van de dag overlegd met de
coördinatoren over de inhoud van het beleidsplan 2017-2020. De voorzitter concludeert dat het
een bondig maar tegelijkertijd ambitieus plan is, waar de RvB zich kan in vinden . Hij schetst het
verdere plan van aanpak en de wijze waarop er draagkracht zal gezocht worden bij de leden van
de algemene vergadering in aanloop naar de AV van juni.
Dhr Deleye zal extra input geven in het domein van competitie (spelvorm 3T3 in voorbereiding
op 5T5 basketbal, de specifieke uitdagingen voor meisjesbasketbal en de overstap van
provinciaal naar landelijk niveau).
4. Competitie
4.1. Het voorstel van AWBB om de U14 kampioenen op landelijk niveau te integreren in de
kruisfinales AWBB/VBL, gepland op 16 mei e.k. in Sint-Truiden is om organisatorische redenen
niet haalbaar.
4.2. Dhr Deleye informeert de collegae over het verloop van organisatie van testwedstrijden op
niveau van PromBas en de landelijke VBL Competities.
4.3. Het reglement van Beker van Antwerpen 2016-2017, zoals voorgelegd door het PC
Antwerpen, wordt goedgekeurd.
4.4. P. Deleye meldt dat na overleg met de kandidaat voorzitters en met instemming van de
afgevaardigden van Oost-Vlaanderen, Dhr. G. Robbe voorgesteld wordt als voorzitter van het PC.
De RvB keurt dit goed. K. Umans zal overleg met hem plegen over de opmaak van de kalender en
de ondersteuning welke van de professionele medewerkers kan gegeven worden.

5. Arbitrage
5.1. De RvB neemt kennis van een mail van Dhr. F. Van den Bosch inzake de werking van NDR.
Dhr Vrebosch kadert dit omstandig en zal verder initiatief nemen om het ontwerp van nieuwe
conventie te bespreken op de volgende vergadering van NDR. Hij motiveert de tijdelijke
overheveling van 3 refs uit TDM1 naar SCL. Dhr De Neve benadrukt dat de bestaande conventie
integraal dient gerespecteerd. Dhr Vrebosch bevestigt nogmaals dat hij zijn mandaar als NCR per
30 juni 2016 neerlegt en in afwachting alles in het werk zal stellen om de overgang van het NDR
naar de nieuwe conventie en naar het nieuwe seizoen in de beste omstandigheden te doen
verlopen.

5.2. De RvB keurt de deelname aan de Week van de Officials van VSF (oktober 2016) goed.
5.3. Dhr Umans informeert de vergadering over de evoluties in de opmaak van de contracten van
de refs in SCL. Dhr De Neve wijst er op dat de bevoegde organen binnen de VBL, waaronder de
RvB, gevat dienen te worden alvorens tot ondertekening over te gaan. De voorzitter bevestigt
deze aanpak.6. Diversen
6.1. F. Van den Eynde meldt de collegae dat er op een andere manier samengewerkt zal worden
met de clubs en Sportizon in 2016, met gunstige impact op het budget. De benadering van 3X3
zal in het najaar grondig geëvalueerd worden.
6.2. Kandidatuur K. Cambien – Afgevaardigden West-Vlaanderen: de RvB neemt kennis van de
kandidatuurstelling van Dhr. K. Cambien en beslist na onderzoek dat deze niet statutair
ingediend is en derhalve niet weerhouden kan worden.
6.3. De RvB wordt omstandig ingelicht over de ondertekening van de convenant tussen de Stad
Antwerpen en VBL omtrent de verhuis van de TSS naar Wilrijk. Dhr Umans geeft weer welke
stappen verder gezet moeten worden en wijst op de internaatproblematiek, welke een
substantiële kost voor VBL in het komende schooljaar met zich kan meebrengen. Hij zal dit in
nauw overleg met Dhr Van den Eynde verder uitwerken.
6.4. De voorzitter informeert de collegae over de verwikkelingen in het dossier van verhuis van
de kantoren naar Ghelamco. Dhr De Neve betreurt de trage besluitvorming in deze.
6.5. Dhr Welvaarts geeft toelichting over de evoluties in de aansturing van Belgian Lions en de
besluitvorming op een vraag van FIBA.
6.6. Verder geeft hij toelichting bij de financiële implicaties van de eventuele aanwerving van een
hulpboekhouder. Hij zal samen met de Secretaris-generaal een gesprek voeren met de financieel
coördinator alvorens het dossier over te maken aan FinCom.
6.7. Verwijzend naar zijn tussenkomst n.a.v. de BAV van 11 apr 16 stelt de voorzitter zijn functie
ter discussie. De RvB schaart zich achter de voorzitter.
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