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LANDELIJK
BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING dd.04/08/2001
Verslag van de 2de Bijzondere Algemene Vergadering van de Vlaamse Basketballiga gehouden te Brussel op 04 augustus 2001
Aanwezigheden:
Afgevaardigden
Antw: L. De Graef, M. Iserbiet en M. Roos, daarenboven 3 volmachten, totaal 6 stemmen
Vl Bra: De Smedt M., Vandeneynde F., daarenboven 1 volmacht, totaal 3 stemmen,
Lim: R. Box, G. Festraets, daarenboven 1 volmacht, totaal 3 stemmen
OVl: W. Van Slycken, M. Criel, + 2 volmachten, totaal 4 stemmen
WVl: A. Deweerdt, S. Deprez, daarenboven 2 volmachten, totaal 4 stemmen
Raad van Beheer : H. Daemen (Voorzitter), A. Welvaarts, G. Van Campenhout, G. Vanhuffel, L. D'hoore
1.
2.

3.
4.
5.

Uiteenzetting door de voorzitter over de algemene organisatie, de visie en de filosofie van de VBL. Tevens werd onze houding ten opzichte van KBBB en AWBB
duidelijk gesteld. Onze bijzondere verhouding met BLOSO werd geschetst. Ten slotte werd het doel van deze BAV uiteengezet, nl. het goedkeuren van het
Huishoudelijk Reglement, een belangrijk onderdeel van het erkenningdossier bij BLOSO.
De verschillende delen van het ontwerp van Huishoudelijk Reglement werden toegelicht, nl. de delen Administratie, Competitie, Jurisdictie en Financiën. De vragen
van de leden werden beantwoord. Er werd duidelijk gesteld dat dit geen definitieve versie is vermits een aantal noodzakelijke gegevens nog ontbreken. Een
eindversie zal, in samenwerking met de Provincies, moeten klaar zijn voor einde 2001. Een woord van dank ging naar de heren Box, De Graef en Deweerd voor het
geleverde werk.
Stemming: het ontwerp van Huishoudelijk Reglement wordt met algemmenheid van stemmen goedgekeurd.
De BAV gaat eveneens, met algemeenheid van stemmen, akkoord met het voorstel om de TTB, waarvan de eindversie evenwel nog niet klaar is, elk jaar
automatisch aan te passen in functie van de index der consumptieprijzen. Andere aanpassingen zullen gebeuren zoals voorzien in het Huish Reg.
Aan de leden werd gevraagd na te denken over volgende items, die later aan bod kunnen komen:
verevening (compensatie)
thema coaches
thema scheidsrechters
TTB
jeugdfonds
herziening van de mandaten (afgevaardigden en PC's)
De voorstellen van de Raad van Beheer zullen in werkgroepen besproken worden en op de Algemene Vergadering goedgekeurd.
Voorstellen en bedenkingen van de leden worden in dank aanvaard.

6.
7.
8.

9.

De precaire situatie van de Brabantse afgevaardigden werd besproken. De voorzitter neemt contact met zijn collega J-P. Delchef.
Het logo van de VBL werd uit een reeks van vier voorstellen gekozen evenals de domeinnaam voor de website, nl "www.basketbalvlaanderen.org".
Allerlei: Dhr Box, hierin gesteund door Dhr Deweerdt, wenst dat de beheerders van de VBL in de KBBB worden voorgedragen door de VBL. Binnen de KBBB zal er
aldus geen stemming meer moeten gebeuren over de voorgedragen kandidaten. Anderzijds wensen de afgevaardigden van de VBL binnen de KBBB ook niet te
stemmen over de beheerders van de AWBB en de 1ste klasse clubs. De BAV van de VBL beslist in deze dat een voorstel moet geformuleerd en gericht aan de
KBBB en de AWBB.
De vergadering wordt om 12.30 Hr besloten.
H. Daemen | A. Welvaarts
Voorzitter | Verslaggever
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