Verslag Raad van Bestuur Basketbal Vlaanderen vzw Nr. 280
04.12.17 – 17u30 - Gent
Aanwezig: A. Welvaarts, voorzitter, P. Deleye, F. Van den Eynde, M. Verlinden, bestuurders, K.
Umans, secretaris-generaal
Op uitnodiging: K. Fels (waarnemer Oost-Vlaanderen)
1. Het verslag van de vergadering van de RvB Nr. 279 dd. 06.11.17 wordt goedgekeurd
2. Planning van de volgende vergaderingen
✓ RvB 15.01.18 - 12.02.18 - 12.03.18. De Voorzitter maakt de collegae er attent op dat een
extra vergadering in functie van de noodwendigheden mogelijk is in de eindejaarperiode.
✓ AV 09.12.17 - 24.03.18 - 09.06.18
3.

Financiën
3.1. De RvB is principieel akkoord om reeds op de AV van juni het eigen budget voor de werking
van de BNT’s voor te stellen met de vraag voor goedkeuring.. . Het nieuwe rooster van
internationale kampioenschappen maakt dit noodzakelijk zodat reeds in het jaar X-1 naar derde
partijen kan gestapt worden en engagementen voor de beginperiode van jaar X kunnen worden
aangegaan.
3.2. De Voorzitter informeert de collegae over de evoluties in het dossier BMC en de stappen
welke ondernomen worden om alsnog een dading te bewerkstelligen. De RvB beslist dat de
heren Van den Eynde en Verlinden eventuele formele documenten namens Basketbal
Vlaanderen zullen tekenen.

4. Competitie
4.1. Organisatie events 2018
✓ Beker van Vlaanderen: de ingediende kandidaturen werden op basis van de eerder
goedgekeurde criteria tot 3 gereduceerd. Plaatsbezoeken zijn intussen ingepland,
waarna via elektronische procedure de definitieve toewijzing volgt.
✓ Talentday 2018: de kandidatuur van Miners Beringen wordt weerhouden.
✓ Girls Got Games: de kandidaturen van 6 clubs, te weten Aalter, Mercurius, Hasselt,
Kortrijk, Willebroek en Bonheiden worden principieel weerhouden mits (1) bijsturing van
de planningen (2) inschakeling van een lokale freelancer.
4.2. PromBas
✓ Dhr. P. Deleye informeert de collegae over de discussie met Pro Basketball League over
het verloop van de kwalificatierondes in de Beker van België Heren 2018-2019. Hij zal
hierover een verslag maken.
✓ De RvB beslist om de finale van de Beker van België Dames 2017-2018, organisatie welke
toekomt aan Basketbal Vlaanderen, via onderhandse toewijzing aan te
besteden. Doelstelling is, in overleg met de clubs van TDW1, een evenement op te
zetten in een vrij centraal gelegen installatie, met een capaciteit van +/- 1000
toeschouwers.
✓ Dhr P. Deleye wijst er op dat hij na zijn vertrek niet meer kan instaan voor de
handelingen in de mailbox PromBas en vraagt de secretaris-generaal naar een oplossing
uit te kijken.

4.3. Mevr. V. Segers, startte een bevraging over de ervaringen met de nieuwe 3T3 regels, waar
reeds flink wat reactie op volgde (+/- 150 antwoorden). Een evaluatie is voorzien in de loop
van de maand januari ’18.
5. Administratieve punten
5.1. Marketing: Dhr. K. Umans, stelt voor om in een holistische benadering met PBL, AWBB en
Basketbal Vlaanderen de diverse communicatiedragers samen te brengen en de potentiële
partners via 1 aan te stellen onafhankelijke partij te benaderen. De RvB stemt hiermee
principieel in en vraagt het concept verder te willen uitwerken nadat gebleken zal zijn dat er
daarvoor bij de andere liga’s een draagvlak bestaat.
5.2. Er wordt summier over de oprichting van NewBB van gedachten gewisseld. De voorzitter en
de secretaris-generaal zullen een discussienota opmaken.
5.3. Op basis van de eerder uitgevoerde en besproken zelfscan inzake deugdelijk bestuur, wordt
een actieplan, waarbij de bestuurders een aantal keuzes maken, opgemaakt. Dhr. K. Umans
meldt dat Sport Vlaanderen in de eerstvolgende dagen een eerste toetsing zal uitvoeren.
5.4. De RvB keurt het reglement 2018 voor de beleidsfocus Jeugdsport (Give & Go) goed. De
beleidsfocussen Innovatie en laagdrempelig sporten kunnen binnen de door Sport
Vlaanderen goedgekeurde budgetten verder uitgevoerd worden.
5.5. De secretaris-generaal informeert de bestuurders over het verloop van het bilateraal gesprek
topsport. Inzake subsidiëring voor 2018 zullen in de komende weken de beslissingen door
Sport Vlaanderen genomen worden.
5.6. De RvB neemt kennis van de perikelen in de sporthal van de TSS. Basketbal Vlaanderen
maakte voorbehoud voor de indirecte gevolgschade en annexe kosten. Alternatieve
oplossingen om het trainingsritme niet te wijzigen worden gezocht.
5.7. De RvB beslist dat de benaming “Basketbal Vlaanderen” kan afgekort worden als “BVl” er op
wijzend dat de B staat voor Basketbal en Vl (grote V kleine l) voor Vlaanderen.

K. Umans
Secretaris-generaal
Vlaamse Basketballiga vzw

Bijlage: Benoemingen
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4/12/2017 Dep Scheidsr.
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Bernard Xavier
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4/12/2017 LRR

Lid van Comité

Derweduwe Raoul

POS

4/12/2017 RR Oost-Vlaanderen

Voorzitter van Comité
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POS
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Hendrickx Daniel
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POS
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POS
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Lid van Comité
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POS
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POS
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30/06/2018
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2089 BBC Wildcats Gavere
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