1

Algemene Vergadering Vlaamse Basketballiga vzw
Datum: zaterdag 26 maart ‘11 - 09.30 Hr.
Plaats: Hotel Floris Ustel Midi - Brussel
Aanwezig:
 Raad van bestuur: A. Welvaarts, voorzitter, B. Laermans, E. De Neve, E. Hendryckx, F. Van
den Eynde, bestuurders
 Coördinatoren: K. Verspecht, financieel coördinator, I. Claessens, sporttechnisch
coördinator, K. Umans, secretaris-generaal
 Administratie: N. De Backer
 Afgevaardigden:
 Limburg (3): T. Jannis, J. Kerkhofs, J. Reenaers
 Vlaams Brabant (3): P. De Smedt, J. Manghelinckx, E. Schuermans
 Antwerpen (6): J. Bleys, G. Hertogs (+ volmacht van R. Maeseele), E. Roos, F. Van den
Bosch (+ volmacht van C. Van Echelpoel)
 Oost-Vlaanderen (4): E. Fels, R. Van Hecke, J. Van Lantschoot, L. Verheye
 West-Vlaanderen (4): A. Deweerdt, M. Stevens, A. Surgeloose (met volmacht van J.P.
Cannaert, M. Van Vooren
 Dhr. B. Van Steenberghe, commissaris revisor
Afwezig doch verontschuldigd: P. Verswijver, juridisch coördinator

Agenda:

1. Welkomstwoord
Dhr. A. Welvaarts, voorzitter, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij
herinnert de vergadering er aan dat op de Algemene Vergadering van KBBB van maart ’01
beslist werd tot reorganisatie van de KBBB en de instelling van regionale liga’s, wat dan ook
effectief gebeurde op een Buitengewone Algemene Vergadering van de VBL 19 mei 2001. In
een periode van 10 jaar is er een gezonde, solide organisatie neergezet. Ook in een wijzigend
landschap blijft de inzet van vrijwilligers essentieel. Hij wijst op enkele uitdagingen welke zich
aanbieden in het domein van de hervorming van de competitie, op vlak van arbitrage of in de
relatie met de andere entiteiten in de basketbalwereld. De voorzitter vraagt tenslotte een moment
van stilte ter herinnering aan hen, die ons in 2010 ontvallen zijn.

2. Controle van de volmachten –aanwezigheden
Dhr. K. Umans, secretaris-generaal, deelt mee dat er 20 werkende leden aanwezig dan wel
vertegenwoordigd zijn bij volmacht. De tweederde meerderheid wordt bereikt bij 14 stemmen,
terwijl de enkelvoudige meerderheid 11 stemmen vereist.
De voorzitter stelt voor de agenda van de Algemene Vergadering aan te passen door toevoeging
bij hoogdringendheid van een voorstel tot herziening van het HHReg, Art. VCD257, uitgaande
van de groep van afgevaardigden van Oost-Vlaanderen, aan te passen. De leden van de AV
stemmen hiermee in met 14 stemmen voor en 6 tegen ²(Antwerpen).
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3. Financiën
3.1. Goedkeuring van de jaarrekening 2010 – Toewijzing van het resultaat
Dhr. B. Laermans, algemeen penningmeester, legt de jaarrekening voor aan de Algemene
Vergadering. Hij verwijst naar de bespreking binnen de FinCom op datum van 12 maart ll. waar
afdoende op alle vragen en opmerkingen geantwoord werd. Hij maakt de vergadering er attent op
dat de commissaris revisor een verslag zonder opmerkingen opmaakte. Hij legt een negatief
resultaat van 123k€ ter goedkeuring voor. Het fonds voor de ontwikkeling van de nieuwe website
ten belope van 55k€ wordt geactiveerd.
Dhr. J. Van Lantschoot feliciteert de penningmeester en de financieel coördinator met de zeer
correcte voorstelling van de cijfers. Dhr. M. Van Vooren vraagt naar een verduidelijking bij de
uitkering van een premie aan BNTH. De voorzitter repliceert dat hij reeds schriftelijk
geantwoord heeft op deze vraag doch bereid is, mochten er nog vragen zijn, nog op dit punt in te
gaan. Dit laatste blijkt niet nodig.
De jaarrekening 2010 wordt unaniem goedgekeurd.
Dhr. B. Laermans, algemeen penningmeester stelt voor het fonds, dat opgericht werd voor de
aanmaak van de website, terug te nemen. De algemene vergadering gaat unaniem akkoord met dit
voorstel.
Dhr. B. Van Steenberghe, commissaris revisor, geeft aan dat de jaarrekening een getrouw beeld
en een weerspiegeling van het vermogen van de vzw weergeeft. Hij geeft de aanzet tot een
discussie op managementsniveau om bepaalde intransparanties in nationale materies op het vlak
van doorfacturatie naar de toekomst toe verder uit te klaren.
3.2. Oplijsting van de hangende geschillen . De voorzitter geeft toelichting bij de hangende
geschillen.
3.3. Er wordt kwijting verleend aan de bestuurders met 20 stemmen voor. Er wordt eveneens
unaniem kwijting verleend aan de commissaris revisor. Dhr. B. Van Steenberge verlaat de
vergadering.
3.4. Voorstel tot budgetverhoging 2011: Dhr. F. Van den Eynde dient een gemotiveerde aanvraag
in om de budgettering voor de uitrusting van de nationale jeugdselecties aan te passen. De leden
van de algemene vergadering stemmen hiermee bij unanimiteit in.
3.5. Dhr. B. Laermans vraagt een nieuw mandaat voor 3 jaar voor de firma VRC,
vertegenwoordigd door Dhr B. Van Steenberge, als commissaris revisor met ingang van 1 april
e.k. De algemene vergadering stemt hier unaniem mee in. Een publicatie in het Belgisch
Staatsblad wordt voorzien.

4. Voorstellen tot wijziging aan de statuten en/of het huishoudelijk reglement
4.1. Administratief deel (VAD): Art. 47, 61 en 69/E4/C (na behandeling Art. 228)
Dhr. J. Van Lantschoot, namens Oost-Vlaanderen, wijst op de werkzaamheden rond de
herziening van het deel VAD van het HHReg en vindt het momenteel zinloos een discussie aan te
gaan over specifieke artikelen die sowieso voorwerp van aanpassing of zelfs schrapping kunnen
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uitmaken in de nieuwe versie van dat reglement. Verder stelt hij voor de stuurgroep te
reactiveren die de globaliteit van de herwerking van het huishoudelijk reglement zou kunnen
coördineren.
De andere groepen van afgevaardigden delen deze visie en het punt 4.1. (VAD) wordt
teruggetrokken van de agenda.
4.2. Competitiedeel (VCD)
4.2.1.

Art. 224 - EXAMENS - KAARTEN

Het bevoegd Departement zal jaarlijks in samenwerking met de bevoegde Comités cursussen en
examens voor tafelofficial organiseren.
Zij die slagen, krijgen de kaart van gekwalificeerd tafelofficial uitgereikt.

Deze kaart zal jaarlijks hernieuwd worden. Indien er zich echter wezenlijke
reglementswijzigingen voordoen dienen de gekwalificeerde tafelofficials deel te nemen
aan de door het CPS ingerichte jaarlijkse algemene vergadering voor de scheidsrechters.
De gekwalficeerde tafelofficials zullen hiervoor dan ook uitgenodigd worden. Bij niet
deelname worden zij geschrapt van de lijst van gekwalificeerde tafelofficials.
Stemming: 17 stemmen voor - 3 tegen (VlaBra) (goedgekeurd). Dhr. E. Schuermans
vreest dat de impact naar praktische uitwerking toe onderschat wordt.
Toepassingsdatum: 01.07.11

4.2.2. Art. 228 - WEDSTRIJDCOMMISSARIS
De afgevaardigden van Antwerpen en Oost-Vlaanderen vinden de voorstellen niet essentieel en
zien geen tegenspraak in de huidige regelgeving. Het voorstel wordt afgewezen met 10 stemmen
voor en 10 stemmen tegen (Ant en Ovl)
4.2.3.

Art. 229 - TERREINAFGEVAARDIGDEN

1. Op straffe van de in de TTB voorziene boete :
a. zullen de bezochte en bezoekende clubs ieder, vóór de wedstrijd, een aangesloten
meerderjarige verantwoordelijke terreinafgevaardigde ter beschikking van de scheidsrechters
stellen, die in geen andere functie op het wedstrijdblad voorkomt en dit op straffe van boete
volgens de voorzieningen van artikel 217.2
b. moeten de terreinafgevaardigden een armband dragen met de kleuren van de club waaraan zij
toegewezen zijn en steeds ter beschikking van de scheidsrechter blijven.
c. voor alle wedstrijden, samen met de scheidsrechters, de controle van de documenten,
geciteerd in artikel VCD 217, uitvoeren 20 minuten voor aanvang van de wedstrijd.
2. De terreinafgevaardigden zullen o.m. :
a. waken over de veiligheid en het comfort van de scheidsrechters, officials en spelers en zal de
bezochte club daarenboven de nodige schikkingen treffen om op het speelveld de aanwezigheid te
bekomen van de politie tot na het vertrek van de officials en de bezoekers. Indien zij die
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aanwezigheid niet bekomt, moet zij zelf alle maatregelen treffen om incidenten te vermijden.
b. onmiddellijk gevolg geven aan de bevelen van de scheidsrechters, o.m. wat het verwijderen
van personen uit de neutrale zone of uit het publiek betreft.
c. in staat zijn de scheidsrechters in te lichten over de houding van hun eigen supporters
en de identiteit van een rustverstoorder onmiddellijk bekend te maken.
d. iedere bezetting van het speelveld zowel vóór, tijdens als na de wedstrijd te voorzien en te
beletten.
e. op verzoek van de scheidsrechters moeten zij bij incidenten de plaats innemen die hen werd
aangeduid.
Indien de terreinafgevaardigde zijn opdracht niet behoorlijk uitvoert mag de scheidsrechter zijn
vervanging eisen.
Als de terreinafgevaardigde in geval van incidenten onvindbaar of afwezig is kan, behalve de
toepassing van VCD art. 249 ook nog de gevolgen van een verloren verklaarde wedstrijd tegen
een ploeg uitgesproken worden op grond van VCD art. 274.

Stemming: 20 stemmen voor - 0 tegen (goedgekeurd).
Toepassingsdatum: 01.07.11

4.2.4. Art. 236 - KWALIFICATIE - VORMING EN BIJSCHOLING
1. De VBL onderscheidt volgende technische vergunningen
Om te kunnen coachen in onze competitie moet een coach een Technische Vergunning bezitten.
Deze moet jaarlijks aangevraagd worden aan het VBL secretariaat en is geldig voor één seizoen.
De technische vergunning kan enkel aangevraagd worden indien de betrokken persoon de nodige
kwalificaties bezit. De wijze waarop een aanvraag dient te geschieden en de wijze waarop de
uitreiking van de vergunningen zal plaatsvinden zal op voorstel van de Sporttechnisch
coördinator door de Raad van Bestuur beslist worden. Hierbij is automatisatie niet uitgesloten.
Er bestaan vier soorten Technische Vergunningen:
Technische Vergunning A: wordt uitgereikt aan de persoon in het bezit van een A-diploma van
de VTS of gelijkgesteld. Deze vergunning laat toe alle categorieën van ploegen te trainen
Technische Vergunning B: wordt uitgereikt aan de persoon in het bezit van een B-diploma van
de VTS of gelijkgesteld en aan de persoon die een getuigschrift B’ ervaringsdeskundige verwierf.
Deze vergunning is vereist om op het landelijk niveau te coachen, seniors zowel als jeugd, dames
zowel als heren. Ze laat ook toe op alle provinciale niveau’s te coachen.
Technische vergunning B wordt tijdelijk (seizoenen 2011-2012, 2012-2013 en 2013-2014)
uitgereikt aan de personen in het bezit van een instructeur B diploma. Hiermee kan men dan
jeugd op landelijk niveau coachen Zij krijgen ook de mogelijkheid om 3 seizoenen (*) een Bstagevergunning aan te vragen om landelijke seniors te coachen.
Technische Vergunning C: wordt uitgereikt aan de persoon in het bezit van een C-diploma van
de VTS of gelijkgesteld en aan de persoon die een getuigschrift C’ ervaringsdeskundige
verwierf. Deze vergunning is vereist om in de jeugdreeksen op provinciaal of interprovinciaal
niveau te coachen, meisjes zowel als jongens.
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Technische Vergunning Z voor provinciale seniors: (de Z betekent dat geen diploma vereist
is) wordt uitgereikt aan de persoon die een provinciale seniorsploeg wenst te coachen, dames of
heren, alle provinciale seniors-afdelingen, ongeacht of die persoon bij de betrokken club
aangesloten is. Met deze Z-vergunning mag enkel die bepaalde ploeg gecoacht worden!!
Technische Vergunning Z voor pré-microben of microben::wordt uitgereikt aan de persoon
die zulke ploeg wenst te coachen. Er is geen diploma vereist. Deze persoon moet bij de betrokken
club aangesloten zijn. Met deze Z-vergunning mag enkel die bepaalde ploeg gecoacht worden.
2. Getuigschrift van ervaringsdeskundige
Aan een aantal trainers, die reeds jaren met hun vak bezig waren, werd in 2005 een getuigschrift
van ervaringsdeskundige uitgereikt dat hen de kans biedt officieel te coachen in de VBLcompetitie. Het gaat om het getuigschrift C’ of B’. Dit getuigschrift vervangt niet het
gelijknamige V.T.S. - diploma (daarom C’ en B’) maar biedt deze coaches de mogelijkheid om in
de Vlaamse competitie te coachen op het niveau dat op hun getuigschrift vermeld staat en
waarvoor zij de blijken van competentie gegeven hebben.
De geldigheid van dit getuigschrift moet jaarlijks verlengd worden op basis van het volgen van
een clinic, goedgekeurd door de VBL. De houder van een getuigschrift van ervaringsdeskundige
dient jaarlijks een technische vergunning B of C bij de VBL aan te vragen.
3. Stagevergunning
De stagevergunning kan enkel voor jeugdploegen aangevraagd worden en laat toe te coachen:
- op niveau B voor houders van een C-diploma
- op niveau C voor personen zonder diploma
en dit met de bedoeling betrokkene de kans te bieden om vóór het begin van volgend seizoen het
vereiste diploma te behalen.
De stagevergunning voor een bepaald niveau kan slechts eenmalig en voor maximum één seizoen
toegekend worden aan eenzelfde persoon.
Stagevergunning:
De houders van het instructeur B –diploma krijgen de mogelijkheid om 3 seizoenen (*) een Bstagevergunning aan te vragen om landelijke seniors te coachen.
Er dient een stagebegeleider te worden aangeduid die bereid is de stagevergunninghouder te
begeleiden en die wél de vereiste kwalificatie heeft om op het niveau van deze laatste te coachen.
De controle van de stagevergunninghouders is in handen van de sporttechnische staf van de VBL
en wordt georganiseerd door de Sporttechnisch Coördinator.
Om een stagevergunning te kunnen aanvragen dient men minstens 16 jaar oud te zijn. De
stagevergunning wordt aangevraagd bij het secretariaat-generaal van de VBL. Daarbij dient
duidelijk vermeld voor welke jeugdploeg de stagevergunning wordt aangevraagd, wie de
stagebegeleider is en welk de hoogste kwalificatie is waarover deze laatste beschikt.
De Sporttechnisch Coördinator beslist of de aanvrager aan de voorwaarden voldoet.

6
4. De houder van de vereiste diploma’s of getuigschriften mag tijdens hetzelfde seizoen
verscheidene technische vergunningen van coach voor verschillende clubs aanvragen bij het
secretariaat van de VBL. Hij zal daarbij moeten aantonen dat hij de vereiste kwalificatie bezit.
Het zal hem niet toegelaten zijn cumulerend twee of meerdere ploegen, welke in dezelfde reeks
uitkomen te coachen. Op voorwaarde dat men een nieuwe technische vergunning aanvraagt en
dat men de functie van coach niet meer uitoefent in zijn vorige ploeg, kan men een nieuwe ploeg
uit dezelfde reeks opeenvolgend coachen tijdens hetzelfde seizoen. In ieder geval moet bij de
aanvraag van de nieuwe technische vergunning het schriftelijk bewijs van ontslag (van de club of
coach) bijgevoegd worden. Een lid van een club mag een ploeg van een andere club uit dezelfde
reeks coachen tijdens hetzelfde seizoen, zonder evenwel afbreuk te doen aan het cumulatief
verbod.
Voor ieder ander persoon die GEEN diploma of getuigschrift, erkend door de VBL, kan
voorleggen, is het vereist de documenten, die door een bevoegd erkend organisme afgeleverd
werden en die zijn bekwaamheid terzake bewijzen, aan het Departement Jeugd en Vorming voor
te leggen. Na grondig onderzoek zal het Departement Jeugd en Vorming zich over de
"gelijkwaardigheid" van de kwalificatie uitspreken en kan de erbij passende technische
vergunning afgeleverd worden.
De toepassing van deze beschikkingen moet afzonderlijk begrepen worden voor dames- en
herenploegen.
Aanvragen tot het bekomen van een Technische Vergunning worden door het Secretariaatgeneraal aan de Sporttechnische coördinator van de VBL voor beslissing voorgelegd.
5. Gelijkwaardigheid
Voor ieder ander persoon die geen diploma of getuigschrift, erkend door VBL en BLOSO kan
voorleggen, is het vereist de documenten, die door een bevoegd erkend organisme afgeleverd
werden en die de bekwaamheid ter zake bewijzen , voor te leggen aan de Sporttechnische
coördinator. Deze zal zich, na eventueel advies van BLOSO, over de "gelijkwaardigheid van de
bekwaamheid” uitspreken en de passende vergunning laten uitreiken.
6. Vorming
De cursussen die leiden tot het bekomen van de kwalificatie A-B-C worden vastgelegd door
BLOSO en georganiseerd door de VTS (Vlaamse Trainersschool).
7. Bijscholing
De vervolmakingcursussen, de bijscholing en de stages worden op voorstel en onder leiding van
de Sporttechnische coördinator onder de auspiciën van de VBL en in overeenstemming met de
visie van het BLOSO ingericht.
Mevr. I. Claessens, sporttechnisch coördinator, en Dhr. K. Umans, secretaris-generaal kaderen de
nieuwe regelgeving. Zij wijzen op het gewijzigde opleidingsstramien van BLOSO en VTS.

Stemming: 17 stemmen voor - 3 tegen (VlaBra) (goedgekeurd)..
Toepassingsdatum: 01.07.11
4.2.5.

Art. 267 - MEDEDELING VAN DE UITSLAGEN
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De uitslagen van de kampioenschap en bekerwedstrijden moeten alle dagen vóór 23.30 u en op
zondag vóór 20.00 u, door de bezochte of organiserende club of door de bezoekers bij
afwezigheid van de eerstgenoemde, aan het bevoegde Departement of Comité medegedeeld
worden.
Iedere overtreding wordt beboet zoals in de TTB voorgeschreven.

Stemming: 16 stemmen voor - 4 tegen (VlaBra 3 + Lim 1) (goedgekeurd)..
Toepassingsdatum: 01.07.11

4.2.6. Art. 276 - VERPLICHTINGEN VAN DE CLUB DIE OP VOORHAND FORFAIT
VERKLAART
De groepen van afgevaardigden van Vlaams-Brabant, West- en Oost-Vlaanderen houden aan de
informatieplicht naar de secretaris van de tegenstrever. Het voorstel wordt afgewezen met 9
stemmen voor en 11 stemmen tegen (VlaBra, OVl, WVl)

4.2.7. Art. 287 - SPELERS ZONDER GELDIGE VERGUNNING

Het voorstel wordt ter zitting teruggetrokken en niet behandeld.
4.2.8. Art. 257 - ORGANISATIE VAN DE JEUGDCOMPETITIE
Dhr. L. Verheye motiveert omstandig waarom de wijziging bij hoogdringendheid voorgesteld
wordt. Dhr. E. Schuermans betreurt dat op het einde van het seizoen 2009-2010 de
overgangsmaatregel niet opnieuw verlengd werd. Hij dient een amendement in, in de zin dat de
inschrijving van de landelijke ploegen beperkt blijft tot maximaal 2 op het niveau van pupillen en
miniemen. Dhr. J. Van Lantschoot wijst er op dat het voorstel een eerdere, naar zijn overtuiging
foutieve beslissing, wil rechtzetten. Dhr. J. Reenaers merkt op dat het gedachtengoed in deze
materie de laatste jaren diverse keren gewijzigd is. Dhr. M. Stevens dringt aan op een
onmiddellijke beslissing.
De indiening van het amendement (2 landelijke ploegen op het niveau van pupillen en miniemen)
wordt aanvaard (14 stemmen voor, 6 tegen (Ant). Het geamendeerde voorstel wordt vervolgens
afgewezen met 11 stemmen voor en 9 tegen (Ant en Lim). Het oorspronkelijke voorstel wordt
afgewezen met 8 stemmen voor en 12 tegen (Ant, Lim en VlaBra).

5. Varia
5.1. Aanvangsdatum seizoen 2011-2012
Dhr. E. Hendryckx stelt het ontwerp van kalender voor, waarover overleg is gepleegd met
AWBB. Dhr. P. De Smedt merkt op dat er bijzonder weinig speelruimte is om uitgestelde
wedstrijden in te plannen voor aanvang van de laatste 2 wedstrijden van het kampioenschap. Ook
dit jaar was dit al het geval met als gevolg dat enkele wedstrijden herplaatst werden tussen de
voorlaatste en laatste speeldag van de reguliere competitie. Dhr. E. Hendryckx vraagt eventuele
concrete gevallen op en kan dan aan de hand hiervan de problematiek nader bekijken. Hij wijst er
alvast op dat deze regel voor nationale competities alvast niet geldt. Bovendien is het zo dat een
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bepaald sneeuwweekend in globaliteit verplaatst werd naar het eerste weekend van april. Als dit
voor sommige reeksen betekent dat dit na de voorlaatste speeldag is, dan wordt het verplaatste
sneeuwweekend beschouwd als “voorlaatste speelweekend”.
5.2. Jeugdcategorieën 2011-2012
Op voorstel van de sporttechnische coördinatoren worden de jeugdcategorieën voor het komende
seizoen goedgekeurd.
5.3. VZW-statuut van clubs
De secretaris-generaal geeft toelichting bij het VZW-statuut van de clubs. Diverse clubs
confirmeren zich momenteel niet naar zowel de wettelijke als de statutaire bepalingen. Een
aangetekend schrijven is verstuurd naar de betrokken clubs. De afgevaardigden worden verzocht
te faciliteren in het dossier, zodat de toestand geregulariseerd kan worden tegen de Algemene
Vergadering van juni ’11. De WetCom krijgt de opdracht om te voorzien in een gepaste sanctie
bij overtreding van de bepalingen van het HHReg, VAD 74 e.v..
5.4. Dhr. A. Welvaarts, voorzitter, formuleert een aantal persoonlijke beschouwingen over de
plaats van de VBL binnen- en de samenwerking met de KBBB Hij positioneert de KBBB in haar
rol en stelt de vraag over de positie van VBL, meer in het bijzonder de positie van de voorzitter
van VBL in de raad van bestuur van KBBB én de VBL-leden in de Algemene Vergadering. Is
een vertegenwoordiging in de organen noodzakelijk of kan dit via conventies en
samenwerkingsverbanden ook bewerkstelligd worden. Quid de toekomst van de nationale
competities? In welke mate wil de VBL zich desgevallend financieel engageren?
Dhr. B. Laermans wijst er op dat de bestuurders voorafgaand geen kennis hadden van de nota en
er zich niet door gebonden achten. Dhr Welvaarts benadrukt dat hij duidelijk gesteld heeft, bij
aanvang, dat dit een persoonlijk overzicht is. Dhr. J. Van Lantschoot stelt dat een aantal punten
zeker aandacht verdienen doch hij verzoekt de raad van bestuur een uitgebreider nota op te
stellen, resultaat van overleg, inclusief alle plus- en minpunten. Dhr. M. Van Vooren wijst op de
verantwoordelijkheid van de leden van de Algemene Vergadering van KBBB. Dhr. M. Stevens
stelt voor een interne werkgroep, bestaande uit leden van de RvB en VBL vertegenwoordigers
binnen de KBBB op te richten. Dhr. L. Verheye wenst dat dit gebeurt in aanloop naar de AV van
KBBB, voorzien in de maand juni.
De voorzitter zal ter zake een voorstel uitwerken.
Dhr. A. Welvaarts sluit de vergadering om 11u25 af.

Koen Umans
Secretaris-generaal

Adri Welvaarts
Voorzitter

