Vergadering van de Raad van Bestuur Nr. 224 VBL vzw
05.01.15 - Federatie Brussel
Aanwezig: A. Welvaarts, voorzitter, P. Deleye, E. De Neve, F. Van den Eynde, B. Vrebosch,
bestuurders, K. Umans, Secretaris-generaal
1. Het verslag van de vergadering van de RvB Nr. 223 d.d. 22.12.14 wordt eenparig goedgekeurd.
2. RvB
2.1. P. Deleye informeert de collegae over de ontwikkelingen in het kader van de hervorming van
de competities. Hij overloopt de planning van de activiteiten in de domeinen
competitiehervorming en licentieproblematiek tot einde februari. Hij maakt enkele
beschouwingen bij het verloop van de eerste coördinatievergadering met AWBB, waarbij hij o.a.
de vraag opwerpt onder welke rechtspersoon de nieuwe competitie zal opgezet worden. Hij
verzoekt A. Welvaarts de nodige conventies over (1) de delegatie van de bevoegdheid en
verantwoordelijkheid voor de organisatie van competities vanuit KBBB naar AWBB en VBL en (2)
de onderlinge samenwerking tussen AWBB en VBL onder de loep te nemen. Wat het
competitieboek betreft, zal vertrokken worden vanuit de bestaande reglementering. Dit zal
definitief moeten goedgekeurd worden op de AV’s van 28/3 e.k., inclusief de toepassing in het
seizoen 2015-2016. Nadien kan in verdere transitie voorzien worden, in aanloop naar het
seizoen 2016-2017. Een eerste ontwerp zal voorliggen tegen 25/1 e.k. Het overleg met de clubs
van D2/D3H, ingepland op 8 januari, zal bij afwezigheid van P. Deleye omwille van professionele
verplichtingen, voorgezeten worden door F. Van den Eynde.
2.2. A. Welvaarts legt de nota over de representatie- en kostenvergoeding van bestuurders voor.
De RvB beslist deze over te maken aan FinCom voor veder advies naar de AV van 28 maart toe.
De voorzitter wil zich alvast onderwerpen aan de beslissing van de A.V. F. Van den Eynde zal aan
FinCom voorstellen de kilometer vergoeding binnen de representatievergoeding te vergoeden
aan het tarief van 0,34€ zoals van toepassing bij de overheid. B. Vrebosch vraagt te onderzoeken
of de informatienota voor de vrijwilligers met o.m. toelichting over de nota over
kostenvergoeding effectief uitgestuurd is.

3. Planning van de volgende vergaderingen
3.1. Vergaderingen van de RvB: 02.02-23.02-16.03.15
3.2. AV 28.03-13.06.15

4. Competitie
4.1. P. Deleye legt 2 initiatieven voor aanpassing van het HHReg voor (1) CD 261 - Dagen van de
kampioenswedstrijden (2) CD292 - Afwijking Jeugdcategorieën. In overleg tussen F. Van den
Eynde en K. Umans zullen de teksten fijn gesteld worden, alvorens deze in te leiden bij WetCom.
4.2. Na vergelijking van de kandidaturen voor de aanbesteding van de finale van de Beker van
Vlaanderen 2015 beslist de RvB, op voorstel van het Dept. Competitie, de organisatie toe te
wijzen aan K- Basket Kortrijk Sport.

5. Topsport
5.1. De toewijzing voor de organisatie van de Talent Day op 25 januari ‘15 wordt, na onderzoek
van de kandidaturen en homologatie van de terreinen toegewezen aan de gemeente Heist op
den Berg in een co-organisatie HB Zuiderkempen – BBC Sint Katelijne Waver. De dag wordt
beschermd voor geselecteerde spelers in de categorie U14/U16 Jongens en Meisjes.
5.2. De Voorzitter stelt voor om op een volgende vergadering van de RvB Dhr. J. Ledure,
manager Belgian Lions, uit te nodigen inzake de evaluatie van de campagne 2014 en toelichting
bij het verloop, de planning en de werking tijdens de campagne 2015. De RvB beslist hierop in te
gaan. A. Welvaarts verzoekt E. De Neve een voorbereidend gesprek aan te gaan met Dhr. J.
Ledure.
5.3. Inzake het ‘Be Gold’ project Belgian Elite Acadamy‘ zullen verdere inlichtingen ingewonnen
Worden. E. De Neve en F. Van den Eynde betreuren het gebrek aan betrokkenheid en
communicatie. De voorzitter wijst er op dat de RvB voorheen effectief mandaat gegeven heeft
om in het project te stappen en dat de structuur en de mandaten gekend en goedgekeurd zijn. E.
De Neve en F. Van den Eynde, bevoegd voor topsport binnen de VBL, blijven evenwel bij hun
standpunt dat de VBL het project tot nader order niet verder kan steunen.
5.4. K. Umans meldt dat er nog steeds geen afrekening is van de campagne Belgian Cats 2014.
Wat de campagne 2015-2016 betreft, wijst F. Van den Eynde er op dat er geen contractuele basis
is voor verdere samenwerking met Dhr. D. Goethals, iets wat de voorzitter bevestigt. Hij dringt
op aan op een gesprek met AWBB omtrent de toekomst van 3X3, project dat gekiemd is de VBL
structuur.
5.5. De RvB zal een bijkomende vergadering over topsport organiseren op 16 februari e.k.

6. Arbitrage

B. Vrebosch overschouwt de werking in het domein arbitrage tijdens het X-mas tournament: hij
maakt de vergadering er attent op dat er in een internationale context op vlak van vorming goed
werk geleverd werd door de referee coaches met jonge scheidsrechters. Hij vraagt tevens naar
een sportieve evaluatie. Hij verwondert er zich over dat spelers met potentieel voor nationale
selecties deelnamen aan de wedstrijden met hun club, ondanks eerdere beslissing van de RvB om
deze spelers op te eisen, in consensus met de organisator. De sporttechnici zullen om verdere
verantwoording gevraagd worden. P. Deleye merkt op dat een speler toch moeilijk kan verboden
worden om te spelen met zijn club van aansluiting.

7. Administratie
7.1. Op vraag van Dhr. H. Van Deuren, secretaris DS, zal de uitreiking van de bondsonderscheiding
voor erescheidrechters in de toekomst bij de aanvang van het seizoen voorzien worden.
7.2. De herbenoeming van de leden van Provinciale Comités en het Departement Landelijke
Competitie (dit laatste na advies van de afgevaardigden), zal via elektronische procedure
afgehandeld worden tegen het einde van de maand januari.
7.3. De inplanning van een nieuwjaarsreceptie voor de organen wordt verder afgetoetst. Enkel
een receptie in West-Vlaanderen is ingepland op 26 januari e.k.
7.4. K. Umans rapporteert over de opvolging in het dossier ‘Limburg United’ inzake de betalingen
van bijdragen aan het jeugdfonds naar aanleiding van een onderhoud met de
clubverantwoordelijken. De RvB bevestigt dat er geen beweegruimte is in dit dossier.
7.5. De planning van de verlofregeling 2015 voor het personeel zal doorgestuurd worden.
7.6. K. Umans geeft verdere duiding over de specifieke opdracht en invulling van de taak van de
clubondersteuner, de impact op taakverdeling van het actuele personeel, het opleidingstraject
en de opvolging van betrokkene .
7.7. P. Deleye vraagt dat in een volgende vergadering de RvB zich beraadt over de huisvesting van
de VBL
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