Vlaamse Basketballiga vzw
Buitengewone Algemene Vergadering

Datum: Zaterdag 23 augustus ’14 - 09u30
Plaats : Volleybalcentrum EVC - Beneluxlaan 12 - Vilvoorde
Aanwezigheden:







Raad van Bestuur: A. Welvaarts, voorzitter, P. Deleye, E. De Neve, F. Van Den Eynde,
bestuurders
Coördinatoren: P. Verswijver, juridisch coördinator, K. Umans, secretaris-generaal
Administratie: N. De Backer
Afgevaardigden:
 Antwerpen: G. Hertogs (met volmacht van R. Maeseele), E. Roos, F. Van den Bosch, M.
Verlinden (met volmacht van H. Van Soom)
 Limburg: J. Kerkhofs (met volmacht van 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: E. Hendryckx (met volmacht van A. Surgeloose), M. Van Vooren (met
volmacht van J.P. Cannaert)
Verontschuldigd: B. Vrebosch, bestuurder

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.
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. Behandeling van het dossier M. Stevens
De voorzitter stelt voor om aan de dagorde van deze BAV onderstaand punt toe te voegen, ten
einde de rechten van verdediging maximaal te laten gelden:
“Behandeling van de betwisting van de verkiezingsuitslag van de Provinciale Algemene
vergadering van West-Vlaanderen van 27 mei 2014 en dit voor de verkiezing tot afgevaardigde
van de provinciale groep van Afgevaardigden van West-Vlaanderen”.
Deze toevoeging aan de dagorde wordt met unanimiteit goedgekeurd.

Dhr. M. Stevens en zijn raadsman, Meester S. Ossieur, vervoegen de vergadering.
De voorzitter leidt het dossier in en schetst de feitelijkheden en gebeurtenissen met betrekking
tot Dhr. M. Stevens sinds zijn afzetting als bestuurder-voorzitter in de zomer van 2013, in het
bijzonder zijn uitlatingen over de Vlaamse Basketballiga in het algemeen en enkele personen in
het bijzonder zoals verwoord in een interview met de basketwebsite “Inforbasket”. Gegeven de
omstandigheden leek pas in het voorjaar ’14 een ordemaatregel ten opzichte van Dhr. M.
Stevens gepast. Dhr. M. Stevens werd diverse malen uitgenodigd voor een onderhoud met de
RvB, doch kon hieraan - om uiteenlopende redenen – nimmer gevolg geven. Het logische gevolg
was dat was het ook verantwoord de Algemene Provinciale Vergadering van West-Vlaanderen
(APVC), waarvoor hij als afgevaardigde kandideerde, oorspronkelijk ingepland op 12 mei ll., uit
te stellen tot na 26 mei ll, dag waarop het onderhoud tussen de RvB en Dhr. M. Stevens op basis
van de gekende beschikbaarheden alsnog ingepland werd.
Na intern overleg besliste de groep van West-Vlaamse Afgevaardigden op de vraag van de RvB in
te gaan en de APVC uit te stellen tot 27/05/2014.
De RvB, in zijn vergadering van 26/05/2014 en in afwezigheid van Dhr. M. Stevens, ging over tot
schorsing van laatstgenoemde als toetredend lid voor een periode van 3 maanden en besliste
dat zijn kandidaatstelling als Afgevaardigde voor de provincie West-Vlaanderen niet kon worden
weerhouden. Gezien de kandidaturen ingediend moeten worden bij het SG is het trouwens de
RvB en de RvB alleen die kan beslissen over de geldigheid van een kandidatuur.
Tijdens de APVC werd bij de behandeling van punt 4. (verkiezingen) aan de vertegenwoordigers
van de clubs meegedeeld dat de kandidatuur van Dhr. M. Stevens niet aan de vergadering wordt
voorgelegd. Na tussenkomsten van Meester S. Ossieur, raadsman van Dhr. M. Stevens werd de
dagorde volledig afgewerkt.
Gezien er geen enkel protest uit de clubs gekomen is noch tijdens de vergadering, noch nadien
en de vergadering een normaal verloop kende is de APVC de facto rechtsgeldig.
Op 02 juni ll. stelde Dhr. M. Stevens hoger beroep in tegen de beslissing tot schorsing en tegen
de verkiezingsuitslag van de APVC West-Vlaanderen en signaleerde tegelijkertijd een
onbeschikbaarheid wegens frequent verblijf in het buitenland tussen 08 juni en 8 augustus ‘14.
Teneinde de rechten op verdediging niet te schaden heeft de RvB dan geoordeeld het beroep
niet te behandelen op de AV van 14 juni doch daarvoor een BAV te organiseren, welke dus
heden plaats vindt.

De dagorde omvat 3 punten in deze, nl.:
- Behandeling van het hoger beroep tegen de beslissing van de raad van bestuur tot schorsing
dd. 26/05/2014
- Behandeling van de betwisting van de verkiezingsuitslag van de Provinciale Algemene
vergadering van West-Vlaanderen van 27 mei 2014 en dit voor de verkiezing tot afgevaardigde
van de provinciale groep van Afgevaardigden van West-Vlaanderen
- Behandeling van het voorstel tot uitsluiting
Na de debatten zal de AV zich hierover via stemming uitspreken.
De Voorzitter wijst afsluitend op het specifieke karakter van de vereniging Vlaamse
Basketballiga, waarin de mens centraal staat en de intermenselijke relaties op basis van respect
en correctheid geschoeid zijn, opdat clubs en leden in de best mogelijke omstandigheden
basketbal kunnen spelen en beleven. Hij maakt de vergadering er attent op dat elke beslissing
door een 2/3de meerderheid moet gedragen worden.
Meester S. Ossieur krijgt het woord en argumenteert omstandig tegen de aantijgingen aan het
adres van Dhr. M. Stevens. Hij contesteert de gronden, waarop de RvB zich gebaseerd heeft om
bepaalde beslissingen te nemen. Eveneens contesteert hij de gevoerde procedure en stelt dat
er een aantal belangrijke procedurefouten gemaakt werden. Niet in het minst werden z.i. de
rechten van verdediging zwaar miskend. Deze argumentatie ontwikkelt hij voor de 3 punten
waarvoor de RvB de BAV vraagt een standpunt in te nemen doch hij blijft lang stilstaan bij het
voorstel tot uitsluiting, de zwaarste beslissing die binnen een vzw t.o.v. een lid genomen kan
worden. Finaal verzoekt Mter Ossieur de voorzitter de BAV te schorsen en de afgevaardigden de
gelegenheid te bieden, in afwezigheid van de RvB, over de door hem ontwikkelde argumentatie
te debatteren en pas nadien tot stemming over te gaan.
De Voorzitter schorst de Algemene Vergadering en alle niet-werkende of gevolmachtigde leden
van de Algemene Vergadering verlaten de vergaderruimte.
Na één uur wordt de Algemene Vergadering hervat en zonder verdere discussie wordt dan
overgegaan tot geheime stemming over de volgende 3 vragen:
1) Behandeling van het hoger beroep ingesteld door Dhr. M. Stevens tegen de beslissing van de
raad van bestuur tot schorsing dd. 26/05/2014 voor een periode van 3 maanden
2) Behandeling van de betwisting van de verkiezingsuitslag van de Provinciale Algemene
vergadering van West-Vlaanderen van 27 mei 2014 en dit voor de verkiezing tot afgevaardigde
van de provinciale groep van Afgevaardigden van West-Vlaanderen
3) Behandeling van het voorstel tot uitsluiting van Dhr. M. Stevens

P. Verswijver, juridisch coördinator, gaat over tot organisatie van de stemming.
L. Verheye, J. Kerkhofs, M. Verlinden, J. Manghelinckx en E. Hendryckx maken het telbureau uit.
Na de stemming wordt Meester S. Ossieur uitgenodigd om de telling der stemmen, samen met
de 5 vertegenwoordigers van de werkende leden van de Algemene Vergadering, bij te wonen.
P. Verswijver overhandigt de resultaten van de verkiezingen aan de voorzitter. A. Welvaarts.
Deze leest de resultaten van de stemming voor:
Vraag 1: De Algemene Vergadering van de Vlaamse Basketballiga vzw bevestigt de beslissing van
de Raad van Bestuur dd. 26 mei ’14 tot schorsing van Dhr. M. Stevens voor een periode van 3
maanden.
20 stemmen voor – 0 tegen (voorstel aanvaard)
Vraag 2: De Provinciale Algemene Vergadering van West-Vlaanderen dd. 27 mei 2014 heeft op
een geldige wijze de verkiezingsprocedure inzake afgevaardigden behandeld.
17 stemmen voor – 3 stemmen tegen (voorstel aanvaard)
Vraag 3: De Algemene Vergadering van de Vlaamse Basketballiga vzw sluit Dhr. M. Stevens uit
als lid van de Vlaamse Basketballiga vzw
9 stemmen voor – 11 tegen (voorstel afgewezen)
De voorzitter verzoekt de secretaris-generaal de resultaten van deze stemming te willen
betekenen aan Dhr. M. Stevens.
Dhr. M. Stevens en Meester S. Ossieur verlaten de vergadering.
4. Voorstel tot wijziging van de statuten van de VBL vzw, nl. het formaliseren van het mandaat
van de voorzitter van de VBL bij de KBBB vzw.
De RvB weerhoudt niet het voorstel tot aanpassing van de statuten, met name Art. 16, en wenst
vooralsnog geen wijziging te introduceren in het gebruik om de VBL-vertegenwoordiging in de
Algemene Vergadering van KBBB via de groepen van afgevaardigden aan te duiden. Eventuele
latere voorstellen tot wijziging moeten verder juridisch onderbouwd worden en zullen ten
gepaste tijde via WetCom ingeleid worden.
Aangezien het decretaal vast ligt dat de belangen van leden van de VBL die aan internationale
competities deelnemen via de nationale bond behartigd dienen te worden is het noodzakelijk
dat de VBL vertegenwoordigd is in de beslissingsorganen van die nationale bond. In deze zin
wenst de RvB een voorstel tot wijziging van art. 25 van de statuten ter stemming voor te leggen.

Volgende wijziging aan art 25 van de statuten wordt voorgesteld:
“De raad van bestuur van de VBL vzw zal in de raad van bestuur van de KBBB vzw
vertegenwoordigd worden door zijn voorzitter”.
Amendement Antwerpen/Oost-Vlaanderen
“… door zijn voorzitter of diens gevolmachtigde, lid van de Raad van Bestuur.”
Stemming: 20 voor – 0 tegen (aanvaard)
Stemming over het geamendeerde voorstel: 20 voor – 0 tegen (aanvaard)
Voorzitter A. Welvaarts sluit de BAV af.
K. Umans
Secretaris-generaal

A. Welvaarts
Voorzitter

