Verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur Nr. 263 VBL vzw
12.12. 16 - Gent
Aanwezig: A. Welvaarts, P. Deleye, E. De Neve, F. Van den Eynde, M. Verlinden, K. Umans
1. Het verslag van de vergadering van de RvB Nrs. 262 dd. 14.11.16 wordt unaniem goedgekeurd.
2. Planning van de volgende vergaderingen
 RvB 09.01.17 (Gent) - 23.01.17 - 20.02.17 - 13.03.17 - 03.04.17 - 24.04.17 - 15.05.17 06.06.17 - 26.06.17, aanvangsuur in principe om 17u00
 AV 25.03.17 (Antwerpen tbc – agenda per 26/2) – 10.06.17 (Gent - agenda per 13.05)
3. Nabespreking AV 26.11.16
De RvB gaat over tot evaluatie van het verloop van de algemene vergadering. Dhr. K. Umans zal
de actiepunten, welke voortvloeiden uit de door de AV genomen beslissingen, samenvatten.
4. Competitie
4.1. Dhr. A. Welvaarts brengt verslag uit van het verloop van de PromBas meetings met de clubs
van TDM1 (05.12) en TDW (06.12). De clubs van TDM1 en TDW werken aan een voorstel voor
wijzigingen aan de competitieformule, o.m. een alternatieve play-off formule. Inzake de
implementatie van het licentiedossier werden de inzichten met de clubs uitgewisseld . De
volgende stappen bestaan erin dat deze verwerkt worden in de licentievoorwaarden, dat de
procedures uitgeschreven en de licentiecommissies aangesteld worden.
4.2. De RvB beslist de organisatie van de finale van de Beker van Vlaanderen toe te wijzen aan de
club Phantoms Boom Basket, onder voorbehoud van homologatie van de nieuwe infrastructuur.
5. Arbitrage
5.1. Convocatiesysteem: de RvB neemt kennis van de voorstellen van NDR en de reflecties
omtrent de te nemen opties door de RvB en de noodzakelijke aanpassingen aan de WisseQ
applicaties om een succesvolle omschakeling te kunnen realiseren.
Het berichtencentrum in Smart Client moet evolueren naar een webapplicatie, wat zowel
voordelen voor de clubs als voor de scheidsrechters meebrengt en waarbij de WisseQ omgeving
in background functioneert achter een te ontwikkelen front. Een doorsteek met de app is een
volgende stap in deze. De budgetimplicatie zal onderzocht worden. Voor de inschatting daarvan
kunnen ook offertes opgevraagd worden. De RvB zal zich ten gepaste tijde verder positioneren
in de te nemen opties.
5.2. De RvB verneemt dat het CPS Limburg een website heeft opgestart. De kosten inherent
hieraan, zullen niet door de VBL ten laste genomen worden, ook niet onrechtstreeks. Dhr. E. De
Neve zal het CPS instrueren om deze website buiten werking te stellen.
6. Topsport
6.1. De voorzitter brieft de collegae over het verloop van de meeting BNT 11.12.16, waar in
overleg met AWBB inzichten uitgewisseld werden over de hoegrootheid en invulling van de
budgetten van Lions, Cats en Youth.
6.2. De RvB beslist de organisatie van de Talent Day toe te wijzen aan de club BC Kortrijk Sport.
7. Administratie
7.1. De voorzitter zal het ontwerp van contract met Orange, zodra de finale tekst voorhanden is,
laten circuleren bij de bestuurders.
7.2. De RvB keurt de herbenoeming van diverse leden van rechterlijke raden goed (zie

bijlage).

7.3. Dhr. A. Welvaarts motiveert zijn verzoek om de AV van KBBB uit te stellen..
7.4. De voorzitter brengt verslag uit van de meeting van 6/12 betreffende de kosten eigen aan de
gebouwen van de PH Spaaklaan, Brussel. Acties inzake de eigendom en inzake de
huurovereenkomsten worden overlopen.
7.5. Dhr. K. Umans geeft toelichting bij de samenwerking met UGent over de herziening van het
HHReg van het Jurdisch deel, wat een kostenimpact van 2 X 6K€ zal hebben, voor te stellen n.a.v.
een mogelijke herziening van het budget 2017.
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