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Buitengewone Algemene Vergadering
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Plaats : Volleybalcentrum EVC - Beneluxlaan 12 - Vilvoorde
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Raad van Bestuur: A. Welvaarts, voorzitter, P. Deleye, E. De Neve, F. Van Den Eynde,
bestuurders
Coördinatoren: K. Verspecht, financieel coördinator, P. Verswijver, juridisch coördinator, K.
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Administratie: N. De Backer
Afgevaardigden:
 Antwerpen: G. Hertogs, R. Maeseele, E. Roos, H. Van Soom, M. Verlinden (+ volmacht
van F. Van den Bosch)
 Limburg: M. Bogaers, T. Jannis, J. Reenaers
 Oost-Vlaanderen: E. Fels, J. Van Lantschoot, S. Van Puyvelde (met volmacht van M.
Criel), L. Verheye
 Vlaams-Brabant: P. De Smedt, J. Manghelinckx, E. Schuermans
 West-Vlaanderen: E. Hendryckx (+ volmacht van A. Surgeloose), G. Rigolle (met
volmacht van J.P. Cannaert), G. Vervaecke (met volmacht van M. Van Vooren)
Verontschuldigd: B. Vrebosch, bestuurder, I. Claessens, sporttechnische coördinator

1. Welkomstwoord van de voorzitter
A. Welvaarts, voorzitter, opent de vergadering om 9u35 en verwelkomt de deelnemers aan de
vergadering. Hij schetst het kader van samenroeping van deze BAV. Via een structuur
overschrijdende samenwerking wil VBL komen tot een belangrijke competitiehervorming,
geflankeerd door tal van maatregelen, wat een vrij complex proces met heel wat stappen is.
De nota, zoals deze voorligt, is eerder een politieke verklaring van de RvB, welke ook na
goedkeurig verder in overleg uitgewerkt zal worden.
De voorzitter informeert de Algemene Vergadering van de reacties welke hij mocht ontvangen
van de andere entiteiten (KBBB, AWBB en BLB) en het verloop van de vergadering van 30
oktober ll. na oproep vanuit KBBB, AWBB en BLB. A. Welvaarts deelt de vergadering mee dat hij
alsnog de gelegenheid heeft gehad om het VBL-project, dat geen communautaire insteek heeft,
toe te lichten aan Dhr. J.P. Delchef, voorzitter van AWBB. Een organisatie van de competitie
over de taalgrens heen blijft mogelijk, maar alvast niet in de structuur van KBBB én op basis van
het VBL project, zoals dat ook hier ter vergadering voorligt. Dhr. J.P. Delchef heeft zich intussen
per brief geëngageerd om voor 22 november e.k. een eerste activiteitenrapport van de
gemaakte progressie zal voorliggen, en indien de Algemene Vergadering van VBL dan zou
oordelen dat dit onvoldoende is, VBL kan verder gaan met haar project.

De vergadering van heden dient zich dan principieel over 2 zaken uit te spreken, zijnde (1) de
goed te keuren nota, weliswaar in samenspraak uit te werken (2) het principe van
samenwerking met AWBB om te trachten bicommunautaire competities op te starten op basis
van de VBL uitgangspunten. Dit houdt in dat de bestaande conventie tussen KBBB en
AWBB/VBL over de organisatie van de competities op niveau van N2H/N3H en N1D moet
opgezegd worden en vervangen moet worden door nieuwe afsprakennota’s. Elke materie met
betrekking tot de competities, rechterlijke raden, arbitrage, financiële en juridische
verantwoordelijkheid in relatie tot competitie zal geïmplementeerd worden in deze nieuwe
structuur dewelke in samenspraak met de andere liga’s tot stand dient te komen.
De voorzitter informeert de vergadering dat hij in deze zin ook een gesprek heeft gevoerd met
Dhr. C. Coomans, voorzitter KBBB.
2. Aanwezigheden – Aanpassing van de agenda
K. Umans, secretaris-generaal, deelt mee dat er 20 werkende leden aanwezig dan wel
vertegenwoordigd zijn bij volmacht. Een twee derde meerderheid wordt bereikt bij 14
stemmen, terwijl de enkelvoudige meerderheid 11 stemmen vereist.
3. Bespreking van de nota ‘hoe kan een structuur overschrijdende samenwerking bijdragen tot
een betere toekomst van het basketbal in Vlaanderen?
De voorzitter opent het debat.
L. Verheye, E. Schuermans en J. Reenaers komen tussen over de toekomstige rol van de KBBB,
welke zich dan beperkt tot een overlegplatform tussen de basketbalentiteiten AWBB, BLB en
VBL en een liaison-functie naar FIBA en nationale organisaties. BLB kan haar autonome werking
voor de organisatie van de competitie in de Scooore-League behouden.
E. Hendryckx vraagt of er aan de nota nog aanpassingen mogelijk zijn, waarop de voorzitter
antwoordt dat de RvB enkel gedragen maatregelen zal implementeren. J. Van Landschoot ziet
de nota als een regeringsverklaring, op basis waarvan de komende maanden wetten en
besluiten ingeleid gaan worden via de organen, doch de basisprincipes van de
regeringsverklaring moeten wel nu aanvaard worden en in de toekomst gerespecteerd worden.
R. Maesele wijst op een duaal gevoel bij Antwerpen: de competitieformule en de annexe
omkadering zijn welkom, terwijl aan het jeugdfonds niet getornd kan worden.
K. Umans, secretaris-generaal, verwijst naar de nota en geeft mee dat de actuele discussie in
essentie gaat over (1) de bereidheid van VBL om een meerjarenplan te accepteren dat via een
taskforce en thematische werkgroepen uitgediept wordt en nadien gefaseerd na goedkeuring
door de gestelde organen geïmplementeerd zal worden (2) de bereidheid van VBL om hiertoe
middelen vrij te maken (3) tijd en energie te steken in de realisatie van dit meerjarenplan (4) het
openstellen van het competitiemodel voor deelname van Waalse clubs in een structuur samen
met de AWBB, weliswaar met de principes van het goed te keuren plan van aanpak van VBL,
waarbij de discussies op zeer korte termijn te voltooien zijn, of niet.

Dhr S. Van Puyvelde wijst op de wisselwerking welke er ontstaan is tussen de nationaal spelende
clubs en VBL. Er is gedragenheid van de clubs om uit de actuele nationale competitie te
stappen, doch de clubs hebben ook desiderata op vlak van licentie, marketing en promotie,
competitiemanagement en governance. Deze sportieve en extra-sportieve zaken vormen één
evenwichtig geheel en het vertrouwen van de clubs mag niet beschaamd worden. Er zijn in deze
geen oneindig aantal variabelen. R. Maesele benadrukt dat de Algemene Vergadering de
belangen van alle clubs behartigt en er zijn inzien belangrijke eerste stappen gezet kunnen
worden zonder daarbij de globaliteit uit het oog te verliezen. De voorzitter herhaalt dat de
uitvoering van het plan in overleg met de AV zal gebeuren. S. Van Puyvelde geeft aan dat een
verbeterde marketing en promotie uitstraling heeft naar alle VBL clubs en competitie. De clubs
kunnen via de inschakeling van aldaar aanwezige competenties waardevolle input geven in dit
veranderingsproces. De taskforce symboliseert het vertrouwen tussen de partijen en het
participatieve werk versterkt de werking. Om in te gaan op de concrete opmerkingen over het
jeugdfonds is hij overtuigd dat een grondige informatiecampagne al veel misverstanden uit de
weg kan ruimen, en of er dan nog optimalisaties aan de doordachte principes nodig zijn kan dan
blijken. E. Schuermans vraagt begrip voor een voorzichtige aanpak in de bewoordingen, opdat
de interne structuren zich alsnog gerespecteerd voelen. De voorzitter engageert zich om het
verslag van deze BAV formeel te laten goedkeuren op de AV van 22 november e.k. J. Van
Landschoot concludeert dat we op één lijn gekomen zijn. Hij geeft mee dat de Oost-Vlaamse
groep van afgevaardigden met enthousiasme het plan zal goedkeuren, in bijzonderheid het
governance model. Hij kijkt uit naar de uitwerking van het actieplan en vraagt specifieke
aandacht voor de communicatie naar de clubs, de pers en AWBB/BLB/KBBB toe. E. Schuermans
voegt toe dat er ook in communicatie naar de interne organen en vrijwilligers moet voorzien
worden. M. Verlinden dringt aan op een intensifiëring van de vergaderfrequentie met de
voorzitters, zodat frequent in terugkoppeling naar clubs en afgevaardigden kan voorzien worden
via een structurele communicatie. G. Hertogs vraagt of er financiële toezeggingen vanuit AWBB
zijn, de voorzitter antwoordt dat er in deze fase nog niet over financiën gesproken is. J.
Reenaers wil wel duidelijkheid op alle domeinen tegen 22 november e.k. en wenst de inspraak
van de clubs verzekerd te zien. J. Van Landschoot wijst op het tactische in deze benadering.
Binnen VBL keuren we het plan goed, terwijl we AWBB-clubs hiermee helemaal niet uitsluiten.
Hij dringt dan ook om eerst het project goed te keuren en dan de samenwerkingsmogelijkheden
te bekijken.
De voorzitter schorst de vergadering.
De voorzitter heropent de vergadering en vraagt de goedkeuring van de nota “hoe kan een
structuur overschrijdende samenwerking bijdragen tot een betere toekomst van het basketbal
in Vlaanderen?, inclusief het bieden van de mogelijkheid aan AWBB om zich hiernaar te
aligneren en in te stappen” te stemmen.
De vergadering steunt dit met unanimiteit.

4. Allerlei – Stand van zaken
E. Schuermans vraagt aandacht voor intern overleg binnen VBL over hoe KBBB verder kan
functioneren, ook op financieel vlak. Tevens herhaalt hij de huisvesting van VBL te evalueren.
De voorzitter zal deze items meenemen in het op te maken actieplan.
Voorzitter A. Welvaarts sluit de BAV om 11u15 af.
K. Umans
Secretaris-generaal

A. Welvaarts
Voorzitter

