Verslag Raad van Bestuur Basketbal Vlaanderen vzw Nr. 276
18.09.17 – 17u30 - Gent
Aanwezig: A. Welvaarts, voorzitter, P. Deleye, E. De Neve, M. Verlinden, bestuurders, K. Umans,
secretaris-generaal
Verontschuldigd: F. Van den Eynde
Dhr. E. De Neve, ondervoorzitter, opent de vergadering.
1. Het verslag van de vergadering van de RvB Nr. 275 dd. 11.09.17 wordt unaniem goedgekeurd.
2. Planning van de volgende vergaderingen
✓ RvB 09.10.17 – 06.11.17 – 04.12.17 -15.01.18
✓ AV 25.11.17 – 24.03.18 – 09.06.18
3. Administratieve punten
3.1. De RvB keurt het ontwerp van oproep voor een juridisch coördinator goed.
3.2. Ten einde een harmonisatie van communicatiekosten tussen bestuurders te
bewerkstelligen, zal een voorstel uitgewerkt worden door Dhr. M. Verlinden, algemeen
penningmeester en Dhr. K. Verspecht en K. Umans.
3.3. Op voorstel van Mevr. V. Seghers beslist de RvB, principieel een voorstel tot oprichting van
een Departement Trainers te lanceren. Een voorstel tot aanpassing van HHReg wordt
voorbereid.
3.4. De RvB wenst in het Officieel Orgaan, specifiek de verslagen van de Algemene
Vergaderingen en de beleidsbeslissingen van de RvB, publiek te publiceren. Ten einde in het
domein van IT een verdere besparing te realiseren, wordt onderzocht om de andere verslagen te
integreren in SBO.
4. Competitie:
4.1. De RvB neemt kennis van de nota van de hand van Mevr. V. Seghers over een mogelijke
competitiehervorming. De bestuurders weerhouden bijkomende accenten over (1) een
kwalitatieve doch gereduceerde competitievorm voor jeugdteams, al dan niet te finaliseren in
een nationale context in de finale fase (2) een latere start van de competities op de verschillende
niveaus en (3) een uniform reglement voor de bekercompetities. De nota wordt in deze zin
herwerkt. Dhr. P. Deleye zal dit verder opvolgen. Het punt wordt geagendeerd voor de AV van
november, ter implementatie vanaf het komende seizoen, waarvoor de jaarkalender begin
januari ’18 wordt opgemaakt.
4.2. Het voorstel om de toewijzing van de finales van de Beker van Vlaanderen te doen voor een
periode van 3 jaar wordt na afweging van de voor- en nadelen goedgekeurd. De andere events
van Basketbal Vlaanderen zullen in kaart gebracht worden ten einde de
aanbestedingsvoorwaarden en procedure te harmoniseren.
Dhr. A. Welvaarts, voorzitter, vervoegt de vergadering.
4.3. Het voorstel tot segmentatie en het verlenen van technische vergunningen, zoals opgemaakt
door Mevr. V. Seghers wordt doorgesproken. De RvB onderschrijft de keuze om in te zetten op
verdere diplomaplicht in mini-basketbal en op bepaalde niveaus de stringente diplomaplicht los
te laten. De statistische informatie en een transitieplan over meerdere jaren heen is nog toe te
voegen, alvorens overgegaan wordt tot een 2de lezing met de ambitie dit punt te agenderen op
de komende AV.
4.4. De Voorzitter wenst dat de RvB zich op de volgende vergadering van de RvB positioneert in
het dossier PromBas (zie AV maart ’17)

5. Scheidsrechters
5.1. De RvB bevestigt de goedkeuring via elektronische procedure omtrent de nota
‘Bevoegdheden van de dienstdoende voorzitter DS’.
5.2. Een initiatief tot herziening van de circulaire over de scheidsrechtervergoedingen kan pas na
overleg met AWBB worden genomen. Dhr. K. Umans, secretaris-generaal, wijst op het risico van
perverse gevolgen in het domein van de fiscaliteit.
5.3. De RvB neemt kennis van het actieplan scheidsrechters, waar interessante en ambitieuze
opties genomen worden. De bestuurders wensen een keuze tussen de verschillende voorstellen
en verdere uitdieping van deze prioritaire punten, incl. becijfering met respect voor de
bestaande kostennormering en functievergoedingen. Van de voorstellen tot innovatieve
projecten, wordt dit van Dhr. K. Coppens weerhouden. De RvB vraagt weliswaar doorrekening
van het project.
5.4. De RvB overloop de chronologie van de implementatie van de nieuwe spelregels en betreurt
de voortvarendheid inzake communicatie naar refs en clubs, alvorens de RvB gevat werd door
het dossier en formeel tot beslissing kon overgaan. De bestuurders keuren de
reglementswijzigingen goed met exceptie van (1) de wijzigingen omtrent de technische uitrusting
(kledij, scorebord en bord) en (2) de verplichting om de afgevaardigde op de spelersbank te laten
plaats nemen, welke in tegenstelling is met de voorschriften van Art. CD 229 punt e. Er wordt
tevens op gewezen dat de communicatie met de clubs via de diensten van het secretariaat
generaal dient te verlopen. De bepalingen inzake het dragen van een hoofddoek worden wel
bevestigd (Hoofdbedekking, in zwart of wit of de dominante kleur van de shirts, maar alle spelers
van het team moeten dezelfde kleur dragen. De hoofdbedekking kan niet helemaal of
gedeeltelijk een deel van het gezicht bedekken).
5.5. De RvB keurt principieel de conventie NDR, waarvoor consensus over tekst bereikt werd,
goed. In vertaling wordt asap voorzien
6. Dossier BMC
6.1. De voorzitter Informeert de collegae over de ontwikkelingen in het dossier BMC en zal
ter zake een separate vergadering van de uitgebreide RvB samenroepen.
6.2. De voorzitter meldt dat Dhr. F. Van den Eynde wenst toe te treden tot de delegatie
van Basketbal Vlaanderen, welke overlegt met de andere entiteiten over de oprichting van een
nieuwe nationale structuur. Hij wijst er echter op dat het aantal deelnemers aan vergaderingen
niet onbeperkt kan zijn.
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