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Verslag Buitengewone Algemene Vergadering Vlaamse Basketballiga vzw

Datum: Dinsdag 23 juli ’13 - 19u30
Plaats : VBL vzw, PH Spaaklaan 27/17 te Brussel
Aanwezigheden:
Raad van Bestuur: M. Stevens, voorzitter, E. De Neve, F. Van Den Eynde, B. Vrebosch, A.
Welvaarts, bestuurders
K. Umans, secretaris-generaal
Juridisch Coördinator: P. Verswijver
Afgevaardigden:
Antwerpen: J. Bleys (met volmacht van H. Van Soom), G. Hertogs (met extra volmacht
van M. Roos), R. Maesele, C. Van Echelpoel, M. Verlinden
Limburg: M. Bogaers, T. Jannis, J. Reenaers
Oost-Vlaanderen: M. Criel (met volmacht van J. Van Lantschoot), E. Fels, R. Van Hecke, L.
Verheye
Vlaams-Brabant: P. De Smedt, J. Manghelinckx, E. Schuermans
West-Vlaanderen: F. Goemaere, E. Hendryckx, A. Surgeloose, M. Van Vooren
1. Welkomstwoord van de voorzitter
Dhr. M. Stevens, voorzitter, opent de vergadering, verwelkomt de deelnemers aan de
vergadering en leest een verklaring voor, waarin hij aandacht besteed aan de besluitvorming
over de verdeling van de bevoegdheden binnen de RvB, de noodzakelijke en gewenste
aanpassingen aan de structuur van de organisatie, de verwezenlijkingen van de RvB in diverse
domeinen gedurende de voorbije 6 maanden, de samenwerking met interne organen en andere
entiteiten in het basketbal en de uitdagingen welke staan te wachten, in de eerste plaats de
uitwerking van een communicatieplan. Hij roept om direct tot de stemming omtrent het enige
geagendeerde punt over te gaan.
2. Aanwezigheden – Aanpassing van de agenda
Dhr. K. Umans, secretaris-generaal, deelt mee dat er 20 werkende leden aanwezig dan wel
vertegenwoordigd zijn bij volmacht. De enkelvoudige meerderheid wordt bereikt bij 11
stemmen.
Dhr M. Van Vooren vraagt het woord: hij betwist de rechtsgeldigheid van deze BAV. Art 19 van
het HHreg stelt dat een gemotiveerd verzoek noodzakelijk is voor samenroeping van een BAV,
wat in zijn optiek niet het geval is. De tekst welke op een eerdere AV voorgelegd werd, kan
hoogstens als een interpellatie aanzien worden, wat ook niet volgens de voorschriften van het
HHReg verlopen is. Indien de stelling over de rechtsgeldigheid niet gevolg wordt door de
vergadering, roept hij in bijkomende orde op om de afzetting niet te stemmen, wat dit laatste
kan z.i. enkel in geval van zwaarwichtige fouten, welke niet aanwezig zijn. Na een
beleidsverantwoordelijkheid van amper 6 maand is dergelijke procedure niet doordacht. Dhr.
M. Van Vooren roept op om de gelederen te sluiten en constructief in een open sfeer samen te
werken in belang van de sport. Dhr. R. Van Hecke sluit zich hierbij en verzoekt de voorzitter, die
in toepassing van Art. 11 van het HHReg de AV leidt, ter zake een standpunt in te nemen.
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Dhr. M. Stevens vraagt om de opmerkingen expliciet op te nemen in de notulen en wenst
vervolgens dat wordt overgegaan tot stemming.
Dhr. J. Reenaers betreurt het gebrek aan voorafgaande communicatie omtrent deze juridische
beschouwingen. Dhr. R. Van Hecke onderstreept het risico op toekomstige juridische stappen.
3. Stemming over de afzetting als bestuurder van Dhr. M. Stevens in toepassing van art. 13
van de statuten van de Vlaamse Basketballiga vzw
Er wordt overgegaan tot organisatie van de stemming door de juridisch coördinator en de
secretaris-generaal.
Per provincie wordt één vertegenwoordiger ter controle van de telling der stemmen
aangezocht. Dhrn. F. Goemaere (WVl), L. Verheye (OVl), J. Bleys (Ant), J. Manghelinckx (VlaBra)
en T. Jannes (Lim) vervoegen de juridisch coördinator.
Stemming over de afzetting als bestuurder van Dhr. M. Stevens (art. 13 van de statuten van de
Vlaamse Basketballiga vzw): resultaat 15 stemmen voor afzetting en 5 stemmen tegen afzetting.
Dhr. M. Stevens wordt afgezet als bestuurder van de Vlaamse Basketballiga vzw.
Dhr. R. Van Hecke betreurt ten zeerste dat de afspraak van de vorige AV om via overleg een
oplossing te bewerkstelligen, niet gehonoreerd werd.
Dhr. M. Stevens ziet in het resultaat het bewijs dat de federatie op de huidige manier niet kan
functioneren. Hij bedankt de collegae en sluit de vergadering.

Koen Umans
Secretaris-generaal

Eric De Neve
Ondervoorzitter

