Verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur Nr. 268 VBL vzw
13.03.17 - 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 Nr. 267 dd. 25.02.17 wordt goedgekeurd.
2. Planning van de volgende vergaderingen
✓ RvB 10.04.17 - 04.05.17 - 01.06.17 - 29.06.17
✓ AV 25.03.17 (Wilrijk) - 10.06.17 (Gent)
3. Topsport
3.1. Dhr. F. Van de Eynde debrieft over het verloop van de vergadering van de
topsportcommissie dd. 07.03.17, waar o.a. gesproken werd over een ethische code, de werking
met agents en een SWOT analyse omtrent de implementatie van een jeugdcompetitie op
nationaal vlak binnen PromBas. De RvB beslist, gelet op de noodzaak van afstemming van de
kalender, de impact op de eigen competitie, de noodzaak van instelling van selectiecriteria, in
zoverre er interesse is van VBL-clubs, het voorstel verder te bestuderen en niet tot een
overhaaste beslissing over te gaan.
3.2. De bestuurders overleggen in extenso over de budgetten BNT Lions en Cats. Dhr. A.
Welvaarts zal de realisatie van de budgetten 2016 Lions en Cats opvragen bij Dhr. S. Garaleas,
penningmeester bij KBBB.
De RvB beslist dat VBL zelf de betalingen en de opvolging ervan gaat doen voor de campagnes
Lions en Cats 2017. Het beschikbare VBL-budget voor zowel Lions als Cats beloopt 120k€ + de
inkomsten uit sponsorovereenkomsten + de opbrengsten uit de events van de selecties, en dit
voor de voorbereiding en het EK. De RvB zal na de AV een vergadering organiseren met
bestuurders, technisch directeur topsport, de managers van de nationale seniorsselecties en
afgevaardigden met als thema “quo vadis topsport”. Verder zal de voorzitter contact opnemen
met Dhr. J.P. Delchef, président AWBB.
3.3. Staf BNT Youth: Dhr. K. Umans deelt mee dat er momenteel nog geen definitief voorstel is,
aangezien er nog onenigheid is over de verloning van de stafleden. Uiteindelijk zullen deze
laatsten daarmee nog moeten instemmen.
4. Administratie
4.1. Voorbereiding Algemene Vergadering
De bestuurders overlopen de stand van zaken voor de verschillende punten van de dagorde, incl.
de opmaak en de verzending van een aantal bijlagen, in het bijzonder degene over het
minibasketbal. De RvB bepaalt zijn houding bij bepaalde punten uit de dagorde.
4.2. Contract Orange: de voorzitter geeft de stand van zaken en verwacht dat de ondertekening
door alle partijen nu echt wel kortelings gaat gebeuren.
4.3. Opmaak beheersovereenkomst Sport Vlaanderen: de voorzitter meldt dat het ontwerp van
samenwerkingsovereenkomst , waarover al meermaals gesproken werd, ook een rubriek
“governance” bevat waarin de VBL voor een aantal criteria zijn engagement zal moeten
bevestigen. Hij komt daarop later terug.

4.4. Lidgeld voor “mensen met een beperking”: na discussie besluit de RvB een initiatief te
nemen om dat lidgeld op het niveau van jeugdspeler te laten vastleggen. Dit vergt natuurlijk wel
een aanpassing van de TTB.
5. Competitie
5.1. BvVl: de bestuurders evalueren kort en wisselen de eerste indrukken uit, over het algemeen
zeer positief.
5.2. PromBas: debriefing RvB
6.

Financiën
6.1. Verwijzend naar de algemene vergadering van 25 mar 17 herinnert de voorzitter er aan dat
de RvB een concreet voorstel moet doen aan de FinCom omtrent de budgettaire impact en
invulling van het beleidsplan, enerzijds, en nodige uitgaven waarvoor geen budget voorzien
werd, anderzijds. De bestuurders lijsten deze op. Waar het HHReg advies van de FinCom voorziet
dienen verder de nodige documenten ingediend.
6.2. De Sec- Gen wordt gevraagd op de volgende RvB een concreet ontwerp tot herziening van
de “bedragen jeugdfonds” voor te stellen.

7. Arbitrage
De voorzitter geeft het relaas van de vergadering DS die hij recent namens de RvB bijwoonde.
Dhrn. K. Fels en H. Van Deuren zullen namens DS fungeren als POC naar de RvB toe, gegeven dat
de RvB hen in deze rol ook erkent. Wat het aanduidingsysteem betreft engageert de RvB zich om
een doorstart te maken en daarbij leden van het DS te betrekken, nl. Dhrn. T. De Lange en F. Van
Meel. De secretaris-generaal zal een “doorstartvergadering” organiseren.
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