Vlaamse Basketballiga vzw
Algemene Vergadering

Datum: Zaterdag 22 november ’14 - 09u30
Plaats : Volleybalcentrum EVC - Beneluxlaan 12 - Vilvoorde
Aanwezigheden:





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

1. Welkomstwoord van de voorzitter
A. Welvaarts, voorzitter, opent de vergadering om 9u35 en verwelkomt de deelnemers aan de
vergadering. Hij informeert de vergadering over de verlenging van het partnership met Ethias en
een dispuut met Limburg United over de betaling van bijdragen aan het jeugdfonds. Hij
overloopt de agenda, zoals deze voorligt en stelt voor het budget in 4 bewegingen ter
goedkeuring voor te leggen. De AV stemt met unanimiteit hiermee in.
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. Budget 2015
Het globaal ontwerp van budget, inclusief TTB en de oplijsting van de communicatiekosten
wordt bij unanimiteit goedgekeurd. P. De Smedt vraagt de TTB en de communicatiekosten in
één document te vatten.
K. Umans motiveert een investeringsbudget van 250k€ voor automatisatie. De vergadering
vraagt naar een visie en een groeiplan op basis van een vergelijking tussen de actuele en de

gewenste toestand, met inschatting van de benodigde ontwikkelingstijd, annexe kosten en
prioriteiten.

Ook de contractuele voorwaarden tot samenwerking met de toekomstige partner zijn essentieel
alvorens tot een beslissing over de gunning beslist kan worden. Terugkoppeling wordt voorzien
tegen de volgende vergadering van FinCom. De Algemene Vergadering stemt met 19 stemmen
voor, bij één tegenstem (ANT) in met het investeringsbudget.
Voor de realisatie van het beleidsplan 2013-2016 wordt met unanimiteit een budget van 150k€
gereserveerd in 2015. Op de AV van maart ’15 zal een globaal overzicht van de status van het
beleidsplan voorgebracht worden.
E. Schuermans wijst op de omvang van de middelen welke vrijgemaakt worden en dringt dan
ook aan op de nodige transparantie in dit domein. M. Van Vooren beaamt deze bezorgdheid en
stelt voor in maart ’15 de toewijzing van reserves in fondsen ten gronde te bespreken.
De voorzitter stelt voor om de discussie over het budget ter realisatie van de hervorming van de
competitie te vatten in de discussie, welke later op de vergadering zal volgen.
4. Voorstellen tot wijziging van de statutaire bepalingen en/of het huishoudelijk reglement
4.1. TTB



Goedkeuring TTB 2015: stemming; 20 voor – 0 tegen
Aanpassing tabel van communicatiekosten : stemming: 20 voor – 0 tegen




CD201: stemming: 14 voor – 6 tegen (ANT), aanvaard
CD293: stemming: 4 voor (Lim 3, WVl 1) – 16 tegen (niet aanvaard). P. De Smedt
benadrukt dat in bepaalde domeinen expliciet de FIBA-regels worden toegepast,
terwijl we dat voor andere onderwerpen niet doen, daarenboven niet expliciet. We
moeten ons daarvan bewust zijn. F. Van den Bosch en J. Reenaers volgen hem
hierin.

4.2. CD

5. Hervorming van de competities
A. Welvaarts vraagt de goedkeuring van het verslag van de Buitengewone Algemene
Vergadering van 8 november ll. J. Van Lantschoot vraagt sterker te accentueren dat de AV zich
prioritair uitgesproken heeft voor de organisatie van de competities op Vlaams niveau, waarbij
deze alsnog opengesteld wordt voor Waalse teams indien AWBB zich kan aligneren naar de in
de memo vervatte inzichten. Indien dit niet zou blijken, houdt de AV aan om de competities
autonoom te organiseren. Het verslag wordt na deze tussenkomst eenparig goedgekeurd.
P. De Smedt dringt aan om spoedig in overleg te treden met de provinciale comités over de
impact van de goedgekeurde wijzigingen aan de organisatiestructuur.
De voorzitter geeft weer op welke wijze overleg gepleegd is met AWBB en deelt de vergadering
mee dat er vanuit KBBB goedkeuring is om de competities in D2H, D3H en D1D tussen AWBB en
VBL te organiseren. Verder geeft hij de vergadering kennis van de schriftelijke reactie van Dhr.
J.P. Delchef, voorzitter AWBB op zijn brief waarmee hij aandrong op een standpunt van AWBB

voor de AV van heden. P. Deleye overloopt in extenso de nota van het overleg tussen AWBB en
VBL dd. 20 november ll.
J. Reenaers vraagt naar de impact op de organisatie van NDR, waarin BLB ook vertegenwoordigd
is, terwijl zij niet betrokken zijn bij andere competities dan deze van de Scooore League. B.
Vrebosch wijst er op dat de invloed van BLB in het domein arbitrage beperkt is en dat de FIBA
regels momenteel overal toegepast worden.
De Algemene Vergadering vraagt de onduidelijkheden over de zienswijze van AWBB op de
problematiek van de buitenlandse spelers, de gewenste gelijktijdigheid van de implementatie
van een licentiesysteem in N2H én N1D, het principe van de aansturing van de bicommunautaire
competities over een langere termijn door iemand voorgedragen door VBL en het governance
model uitgeklaard te zien voor het einde van de maand november. Wat betreft het financieel
engagement wenst men vanwege AWBB formele engagementen te zien tegen 15 januari e.k.
J. Van Lantschoot vat samen dat de discussie op deze AV gaat over de werkzaamheid van een
nationale competitie of niet. Hij wenst dat VBL doorgaat op haar elan en staat er op dat de
governance van het project performant en transparant blijft zodat de gewenste hervorming
werkzaam kan zijn. Hij vreest dat, indien er geen duidelijk leiderschap bedongen wordt in het
overlegcomité tussen AWBB en VBL, men veelvuldig in besluiteloosheid zal belanden.
De Algemene Vergadering herbevestigt de op 8 november ingenomen positie, met name de
opstart van een Vlaamse competitie op niveau van N2H/N3H waarbij de deur openstaat voor
AWBB mits zij zich aligneren naar het VBL- concept.
De voorzitter zal een brief met oplijsting van de geciteerde pijnpunten richten aan zijn collega
van AWBB. Indien AWBB niet kan of wenst te voldoen, zal VBL onverwijld verdergaan met de
uitwerking van het eerder goedgekeurde project.
Het voor de hervorming voorziene budget (lijn 3900) wordt met 19 stemmen tegen 1 (L.
Verheye) goedgekeurd.
M. Van Vooren dringt nogmaals aan om de reserves op de AV van maart ’15 verder te
expliciteren. E. Schuermans wenst de werkzaamheden van FinCom te intensifiëren.
6. Verkiezingen van bestuurders
E. De Neve: 12 op 20 stemmen (verkozen)
F. Van den Eynde: 18 op 20 stemmen (verkozen)
Voorzitter A. Welvaarts sluit de AV om 13u45 af.
K. Umans
Secretaris-generaal

A. Welvaarts
Voorzitter

