Verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur Nr. 253 VBL vzw
06.06. 16 - Brussel
Aanwezig: A. Welvaarts, P. Deleye, E. De Neve, F. Van den Eynde, B. Vrebosch, K. Umans
1. De goedkeuring van het verslag van de vergadering van de RvB Nr. 252 dd. 23.05.16 wordt
uitgesteld naar de volgende vergadering. De voorzitter zal het verslag van de Buitengewone
Algemene Vergadering dd. 11.04.16 verder bijsturen.
2. Planning van de volgende vergaderingen
2.1. Volgende vergadering van de RvB: maandag 27.06.16
2.2. Volgende Algemene Vergadering: zaterdag 11 juni ’16
3. Voorbereiding van de Algemene Vergadering
A. Welvaarts debrieft de collegae over het verloop van de vergadering van FinCom dd 4 juni en
maakt melding van een initiatief van Dhr. E. Schuermans om alsnog de herziening van Art. AD van
het HHReg bij hoogdringendheid te agenderen op de komende AV.
Hij stelt voor om het voorstel tot wijziging van Art. AD63 uit te stellen naar de AV van november
’16.
De nota van de afgevaardigden van Oost-Vlaanderen omtrent arbitrage in het algemeen en de
werking van NDR in het bijzonder wordt omstandig besproken.
De voorstellen tot wijziging van een aantal artikelen uit het HHReg, deel JD, zoals voorgesteld
door Dhr. P. Verswijver, juridisch coördinator, wordt onvoldoende gedragen om dit ter stemming
te brengen. De RvB neemt kennis van een visienota van de hand van Dhr. J. Van Lantschoot over
de werking van de rechterlijke raden.
Een club, welke in aanleg van schrapping is, zal - na eerdere maningen via meerdere
aangetekende zendingen - nogmaals gecontacteerd worden om de bondsschulden alsnog te
vereffenen.
De RvB opteert het beleidsplan, bij verontschuldigde afwezigheid van Mevr. V. Segers,
sporttechnisch coördinator, niet ter discussie te stellen en tegen 1 september goed te keuren.
Dhr De Neve vraagt zich af hoe de bevoegdheden van de RvB zich verhouden tot deze van de
FinCom en wenst zijn inzichten uit te wisselen met Dhr. E. Schuermans, voorzitter van dit
adviesorgaan.
De voorzitter lijst de uitdagingen waarmee PromBas geconfronteerd wordt, op. De
samenwerking met AWBB en de clubs kan nog verder geoptimaliseerd worden. Hij zal aan Dhr.
J.P. Delchef voorstellen om K. Umans - als bestuurder ontslagnemend per 30 juni e.k. - aan te
stellen als secretaris buiten comité. Een plaats van bestuurder PromBas wordt vacant gesteld.
4. Arbitrage
4.1. De actuele voorzitters van de CPS’en worden herbenoemd van 1/7/16 tot 30/6/18 en dit na
gunstig advies van de respectieve groepen van afgevaardigden. (Dhrn. L. Sempels (Lim), W.
Janssens (VlaBra), C. Van Echelpoel (Ant), K. Fels (OVl), X. Bernard (WVl).
4.2. De eindklassementen van de refs in de PromBas-reeksen worden formeel goedgekeurd door
de RvB.
5. Topsport
F. Van den Eynde en K. Umans informeren de collegae over het plan van aanpak inzake de de
verhuis van de TSS naar Antwerpen Wilrijk. De RvB statueert dat in eender welke optie van een
internaatsformule de aanstelling van een opvoeder een must is. Een vergadering met de directie

is gepland op 7 juni e.k. De voorzitter zal de AV inlichten over de te verwachten aanloopkost in
het transitjaar.
6. Admin
6.1. De RvB beslist om een klacht van Gembas inzake het verloop van de APV Oost-Vlaanderen en
de niet verkiezing van Dhr. L. Verheye over te maken aan Dhr. P. Verswijver, juridisch
coördinator.
6 .2. De RvB neemt kennis van een dossier van een transgender en stemt in met de vraag tot
tijdelijke aantreden bij het actuele team. Mevr. V. Segers, sporttechnisch coördinator, zal het
dossier verder opvolgen.
6.3. De RvB neemt kennis van het negatief advies van FinCom omtrent de verhuis van Ghelamco.
Na uitgebreide discussie zijn de bestuurders van mening dat de financiële objecties in relatie tot
de KBBB moeten geplaatst worden en niet mogen wegen op de beslissing tot verhuis. Dhr
Welvaarts stelt voor om de overeenkomst welke over minimum 18 maanden loopt, te
ondertekenen. Nadien kan steeds overgegaan worden tot evaluatie. F. Van den Eynde verlaat
wegens de vergadering wegens een gezondheidsprobleem. De collegae keuren het voorstel van
de voorzitter unaniem goed.
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