Verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur Nr. 254 VBL vzw
27.06.16 - Brussel
Aanwezig: A. Welvaarts, P. Deleye, E. De Neve, F. Van den Eynde, B. Vrebosch, K. Umans
1. De verslagen van de vergaderingen van de RvB Nr. 252 dd. 23.05.16 en 253 dd. 06.06.16 en het
verslag van de Algemene Vergadering dd. 11.06.16 worden unaniem goedgekeurd.
2. Planning van de volgende vergaderingen
2.1. Het ontwerp van jaarkalender voor de vergaderingen in het seizoen 2016-2017 wordt
goedgekeurd, onder voorbehoud dat aanvangsuur en locatie in consensus aangepast kunnen
worden.
3. Evaluatie van de Algemene Vergadering dd. 11.06.16 + Planning BAV: de voorzitter was ietwat
verrast door de moeilijke start en sfeer, welke heerste. Hij concludeert dat de AV nogmaals de nood
aan een algemeen penningmeester heeft onderstreept. De tussenkomst van Dhr. J. Van Landschoot
namens de Oost-Vlaamse afgevaardigden inzake de werking van het NDR resulteerde in een verzoek
aan Dhr. B. Vrebosch om in een schriftelijke reactie te voorzien tegen 30 juni..
Dhr. B. Vrebosch betreurt op de vergadering van heden het gebrek aan collegialiteit van collega E. De
Neve, welke repliceert.
De voorzitter herstelt de orde en vervolgt: de formele goedkeuring van het beleidsplan 2017-2020 is
doorverwezen naar een BAV. De RvB statueert dat deze kan doorgaan op 29/8 in aanwezigheid van
Mevr. V. Segers, sporttechnisch coördinator. Hij stelt voor dat een eventuele vraagstelling over het
beleidsplan tegen 15/8 e.k. mag ontvangen worden, zodat de vergadering snel en constructief kan
verlopen.
Inzake governance is er een eerste nota van Dhr. J. Van Lantschoot, welke tevens initiatief nam voor
een overleg met de voorzitters van de afgevaardigden. Hij zal de stuurgroep terug samenroepen. .
In de variapunten werd gesproken over de verhuis naar Ghelamco, de verhuisperikelen van de TSS
naar Wilrijk, de moeilijke samenwerking in NDR. De voorstellen van Dhr. P. Verswijver, juridisch
coördinator, werden niet weerhouden en uitgesteld naar een toekomstige algemene vergadering.
4. Competitie
4.1. Dhr. A. Welvaarts overloop kort het verloop van de vergadering van PromBas van 20 juni en
accentueert de uitdagingen waarvoor men staat. Hij maakt melding van geplande meetings met de
clubs van TDM1 en 2 én van TDW, respectievelijk op 27 en 30 juni.
4.2. Dhr. K. Umans, secretaris-generaal, verlaat de vergadering. De RvB overlegt intern. Hij vervoegt
terug de vergadering. Dhr. A. Welvaarts, voorzitter, deelt mee dat Dhr. M. Verlinden na 1/7/16 deel
zal uitmaken van de RvB van PromBas en dat hij, ondanks een andersluidende vermelding in de
statuten zal aandringen dat Dhr. K. Umans verder als secretaris buiten comité kan fungeren. Indien
er zich geen secretaris manifesteert vanaf de eerste zitting, zal de Voorzitter de vergadering staken.
Verder heeft de RvB, concluderend na discussie, op voorstel van de voorzitter Dhr. P. Deleye
opgedragen om de voorbereiding van een autonome competitie vanaf 2017-2018 te onderzoeken.
4.3. Dhr. F. Van den Eynde en K. Umans rapporteren over het verloop van de meetings 3T3. Dhr. P.
Deleye zal ter zake een gesprek aangaan met Mevr. V. Segers, om een reality check met de
voorstellen te doen.. Een vraag naar opnamen van 3T3 teams in de subsidiëring van het jeugdfonds
zal onderzocht worden. De specifieke Antwerpse benadering vraagt verder overleg om tot een
eerzaam en werkbaar compromis te komen. Een bijkomend overleg zal georganiseerd worden. Het
dossier moet beslissingsrijp zijn naar de AV van november ’16 toe.
4.4. Het voorstel van reglement voor Play Offs in Antwerpen, van de hand van Dhr. J Dankcers,
voorzitter PC, wordt goedgekeurd. Dit van het PC Oost-Vlaanderen zal opgevraagd worden.

5.Arbitrage
5.1. De opmaak van de conventie inzake arbitrage wordt doorgeschoven naar het NDR in haar
nieuwe samenstelling. De voorzitter zal nogmaals aandringen bij zijn collega van AWBB om een
voorzitter aan te duiden aan te duiden.
5.2. Inzake de aankoop van nieuwe shirts voor refs in een samenwerking met Spalding en gezamelijke
aankoop met AWBB stelt Dhr. B. Vrebosch voor om – na overleg met Dhr. E. Schuermans van FinCom
waaruit bleek dat er geen financiële restrictie is - een nota op te maken met informatie over de
benodigde quantiteiten, prijs en motivatie. Er zal uniformiteit op niveau van alle seniorwedstrijden
nagestreefd worden..
5.3. De richtlijnen voor VBL scheidsrechters geldig voor het seizoen ’16-’17 worden goedgekeurd,
nadat Dhr. B. Vrebosch opgemerkt heeft dat er marginale wijzingen zijn inzake
beschikbaarheidsregels. De conventie is tegenstelbaar naar alle VBL-refs behoudens zij die een
contractuele overeenkomst hebben met Scooore League. Hiervoor moeten bepalingen opgenomen
worden in de conventie met BLB over arbitrage De RvB vraagt nogmaals respect en loyaliteit van refs
welke genoten van een tussenkomst in de opleiding op internationaal vlak.
5.4. De benoeming van evaluatoren (provinciaal - landelijk - PromBas) zal via elektronische
procedure lopen. Dhr. E. Neve betreurt da de klassering van refs niet conform de conventie
opgemaakt is. Dhr. B. Vrebosch motiveert dat 10% van de punten naar potentiële groei van de
scheidsrechters gaat en dit na een voorafgaande communicatie op de scheidrechtersvergaderingen
bij de start van de competitie. Dhr. E. De Neve accentueert nogmaals dat hier een foute inschatting
geschiedt. De voorzitter wijst op de eerdere goedkeuring van de conventie.
5.5. Op voorstel van Dhr. B. Vrebosch worden volgende vermelde personen benoemd als lid van DS:
Dhrn. H. Janssens (coördinator), T. De Lange (convocateur), F. Van Meel (lesgever), H. Van Deuren
(secretaris) en J. Jacobs (FIBA en nationaal instructor).
5.6. Discussie omtrent wedstrijdcommissaris TDM1: het competitieboek 2016-2017 voorziet geen
wijziging t.o.v. het vorige seizoen.. Noodzakelijkheid formeel ter discussie stellen in het najaar. De
wijze van convoceren kan heel veel tandengeknars vermijden Wel blijft er de formele vraagstelling
vanuit de clubs. .
6. Topsport
6.1. Dhr. F Van den Eynde rapporteert over de evoluties inzake de verhuis van de TSS en de
internaatmogelijkheden in BLOSO Hofstade, waar we in afwachting zijn van een formeel voorstel
6.2. De RvB neemt kennis van het budget 2016, nodig voor de werking van the Cats in het lopende
werkjaar, dat een substantiële meerkost t.o.v. het initieel goedgekeurde budget inhoudt. De RvB
betreurt de laattijdigheid van de doorstroming van de informatie. ABCD-gelden worden als niet
realistisch voor 2016 beschouwd en dienen geschrapt als inkomsten. Uitgaven zonder afdekking
kunnen niet. De RvB erkent de noodzaak van een bijkomend budget gelet op het structurele tekort
na een underestimated budget en gelet op de historische kost van een campagne zal in overleg met
AWBB en de FinCom tot een beslissing op zeer korte termijn gekomen worden. Dhrn. F. Van den
Eynde en E. De Neve steunen de ambitieuze plannen en wensen een supplementair budget van 80k€
vrij te maken. De RvB stemt hiermee in en verwacht een identieke inspanning van AWBB. In een
breder kader stelt Dhr. E. De Neve dat er op termijn een belangrijker engagement naar nationale
teams moet genomen worden. In deze zin kan via de oprichting van een departement topsport beter
draagkracht gezocht worden bij de leden van de AV.
Een nota voor FinCom wordt door de voorzitter opgemaakt.
7. Administratie
7.1. Het mandaat van Dhr. L.Verheye, als afgevaardigde van Oost-Vlaanderen wordt ter discussie
gesteld. Na uitgebreide discussie en finaal stemming, is bij staking van de stemmen deze van de
voorzitter doorslaggevend. De RvB beslist dat Dhr. L. Verheye in afwachting van een uitspraak van de
rechterlijke raden verder actief kan blijven in de groep van afgevaardigden.

7.2. De RvB kan zich niet vinden in een afwijking van benaming van de clubs via toevoeging van de
regio of locatie van de zaal aan de naam van een club.
7.3. De RvB stemt in met het principe van groepsaankopen zoals opgenomen in het rapport over
clubondersteuning. Een samenwerking met KIPSTA/Decathlon zal onderzocht worden. Evenwel zal
de RvB niet als contractant optreden.7.4. Een meeting met de clubs wordt in de loop van de maand
september ’16 in overleg met de afgevaardigden en PC’s gepland. Er zal aandacht besteed worden
aan Smart Client, de app, het project clubondersteuning en 3T3 basketbal.
7.5. Dhr. K. Umans geeft duiding bij de uitvoeringbesluiten naar aanleiding van het nieuwe decreet
inzake georganiseerd sporten. Naar verwachting dienen zich enkele opportuniteiten voor VBL aan.
7.6. Het ontslag van Dhr. R. Hollevoet als voorzitter van PRR Vlaams Brabant wordt met dank voor
bewezen diensten aanvaard.
7.7. Dhr. K. Umans maakt melding van de oprichting van een overlegplatform van de directeurs van
de grotere sportfederaties.
7.8. De verhuis naar Ghelamco is nog niet concreet gepland. Eerst dient de datum van
beschikbaarheid gekend te zijn.
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