Vergadering van de Raad van Bestuur Nr. 231 VBL vzw
18.05.15 - 16u 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. 230 d.d. 27.04.15 wordt bij unanimiteit goedgekeurd.
2. Planning van de volgende vergaderingen
2.1. Vergaderingen van de RvB: 08.06 - 29.06.15
2.2. AV 13.06.15
2.3. De secretaris-generaal zal een vergaderkalender voor het komende seizoen opmaken.
3. Financïën
3.1. A. Welvaarts deelt de collegae mee dat Ethias het samenwerkingsverband met de
basketbalgemeenschap recentelijk heeft opgezegd. De RvB overlegt of het opportuun is momenteel
verdere stappen te zetten en beslist de voorzitter te mandateren om contact te zoeken met Ethias ten
einde snel en correct de afhandeling van het contract te bewerkstelligen en de mogelijkheden van een
doorstart te onderzoeken.
3.2. De voorzitter snijdt de discussie omtrent het partnership met Kipsta/Decatholon als kledijpartner
voor de nationale ploegen 5T5 en 3X3 aan. Bij meerderheid wordt hij gemandateerd om in overleg met
AWBB en KBBB het partnership te finaliseren.
3.3. A. Welvaarts informeert de collegae over de opvolging van de budgetrealisatie 2015, voornamelijk
ten gevolge van derving van inkomsten wordt 2015 een bijzonder moeilijk jaar op financieel vlak. Hij zal
FinCom informeren en de problematiek aankaarten op de komende Algemene Vergadering.
3.4. De RvB bevestigt het eerder ingenomen standpunt t.o.v. de club Limburg United, nl. de bijdragen
voor het jeugdfonds 2014-2015 worden afgerekend volgens een betaalkalender en de club zal vanaf het
seizoen 2015-2016 moeten voldoen aan de voorwaarden inzake het in competitie brengen van
jeugdploegen. De voorzitter zal t.o.v. de club de formele stappen zetten. Verder zal de FinCom gevat
worden in de discussie met ProLeague Belgium omtrent de bijdragen van de profclubs voor de
jeugdopleiding.
4. Competitie
4.1. De secretaris-generaal legt een concrete pist voor de integratie van G-sport verenigingen en KBOB
teams voor. De RvB geeft mandaat om de onderhandelingen verder te zetten. Het aspect van de
rechtspersoonlijkheid en de refereeproblematiek vergt specifieke aandacht
4.2. Gezien het project ‘multimove’ ook de 3-jarigen omvat past het dat 3-jarigen zich kunnen aansluiten
bij de VBL. Dit laatste dient ter goedkeuring aan de AV voorgelegd.
4.3. Gemengd spelen tot de leeftijd van U16 kan volgens diverse clubs de drop out bij meisjes afremmen.
Er zijn echter geen drop out cijfers ter beschikking. F. Van den Eynde zal dit verder onderzoeken en nader
bekijken of wijziging van de bestaande regeling naar de toekomst toe opportuun is.
4.4. P. Deleye legt de voorstellen tot samenstelling van de reeksen D1D, D2H, D3H, L1H en D, L2H en D
voor. De impact van de arbitragezaak ’Mons’ wordt ingeschat en mogelijke oplossingen worden
onderzocht. Op niveau van L2D moet verder een oplossing bewerkstelligd worden voor een overtal aan
ingeschreven teams. P. Deleye neemt initiatief om de periode voor herinschrijving in de competities te
versnellen en zal een principiële discussie over de wijze van samenstelling van reeksen op gang trekken.
4.5. De voorzitter stelt voor om de werking van de stichting PROMBAS, voor de aansturing van de
competities op niveau D2, D3H, D1D en U21 effectief op gang te trekken. Hij stelt voor om P. Deleye K.
Umans en zichzelf als bestuurder aan te stellen. De RvB, bij meerderheid, meent dat dit de beste
oplossing is doch alvorens een beslissing te nemen zal de voorzitter contact opnemen met de voorzitters
van de respectievelijke groepen van afgevaardigden om hun mening te kennen.

4.6. De RvB statueert dat de link tussen shot - (14/24”) en wedstrijdklok wenselijk, doch niet verplicht is.
Een bericht zal op de website geplaatst worden en opgenomen worden in de nieuwsbrieven aan clubs en
scheidsrechters.
4.7. De RvB bevestigt dat de competitie U8-U10 in de provincie Antwerpen in de seizoenen 2015-2016 en
2016-2017 zowel in de vorm 3T3 als 5T5 kan georganiseerd worden. P. Deleye maakt de vergadering er
attent op dat de finaliteit na een eerdere beslissing van de AV vastligt, en dat deze behoudens nood in
alle provincies, niet zomaar gewijzigd kan worden.
5. Administratie:
5.1. K. Umans geeft weer welke inbreng op vraag van de provincies gebracht zal worden op de komende
Provinciale vergaderingen in mei ’15. .
5.2. F. Van den Eynde informeert de collegae over de status van de activiteiten van de werkgroep
infrastructuur. Diverse sites werden bezocht. .. B. Vrebosch vraagt naar de gehanteerde criteria. De
voorzitter concludeert dat er geen gestructureerde nota s met oplijsting van voor- en nadelen is.
5.3. De voorzitter meldt dat hij initiatief genomen heeft om de governance oefening effectief op gang te
trekken. Hij benaderde hiervoor een externe procesbegeleider, welke momenteel een nota uitschrijft. Hij
vraagt de secretaris-generaal een vergadering samen te roepen nog voor de komende Algemene
Vergadering
5.4. De voorzitters informeert de collegae over het verloop van de vergaderingen van de RvB van KBBB
van 08.04 en 06.05.15. De verslagen zullen na goedkeuring circuleren.
5.5. De agenda voor de Algemene Vergadering van 13 juni e.k. wordt opgemaakt en goedgekeurd. De
secretaris-generaal zal in publicatie en verspreiding voorzien.
5.6. K. Umans geeft op basis van de conceptnota van de Vlaamse Regering de krijtlijnen, waarbinnen het
nieuwe decreet op de erkenning en subsidiëring van sportfederaties zal uitgewerkt worden, weer.
5.7. De procedure ‘jubileum clubs’ wordt goedgekeurd. In publicatie op de website zal voorzien worden.
Er zal ook nagekeken worden of vanuit het VBL systeem de data van oprichting van de clubs gedetecteerd
kunnen worden.
5.8. The Antwerp Wolf Pack (5041) wordt als nieuwe club aanvaard. Een club ‘The Beavers Strombeek’ is
in oprichting. Na voltooiing en controles van de procedures zal via mailprocedure de aanvaarding
beoordeeld worden.
5.9. Op voorstel van de West-Vlaamse groep van afgevaardigden zal Dhr. Guy Vervaeke als lid van de
Algemene Vergadering van KBBB door VBL voorgesteld worden. Hij zal tevens afgevaardigd worden om
deel uit te maken van de FinCom van de KBBB.
6. Arbitrage
6.1. K. Umans rapporteert over de vooruitgang bij de opmaak van de contracten voor scheidrechters in de
Scooore League. De Raad van State onderzoekt momenteel het advies van het Paritair Comité van de
Sport, alvorens een Ministerieel Besluit over het statuut van de scheidsrechters kan gepubliceerd worden.
Intussen wordt in overleg met B. Vrebosch en P. Flament verder gewerkt aan de werkingsmodaliteiten.
Een onderhoud met de vertegenwoordigers van ProLeague Belgium over de financiële werking dringt zich
op.
6.2. B. Vrebosch zal initiatief nemen om een overleg met de voorzitters van AWBB, BLB en VBL samen te
roepen om verantwoording over de werking van NDR af te leggen.
6.3. De kandidatuur van B. Coussement, welke zijn carrière als ref op het hoogste niveau zal beëindigen,
als wedstrijdcommissaris wordt overgemaakt aan DS voor verdere behandeling.
6.4. Inzake de overhandiging van een trofee voor afscheidnemende/verdienstelijke scheidsrechters zal
een procedure opgemaakt worden door DS. De kosten van de trofee zullen desgevallend gedragen
worden door het budget van de RvB. De voorzitter zal afspraken maken met de financieel coördinator.
6.5. B. Vrebosch vraagt om te voorzien in de aankoop van een smartphone voor een convocateur.
6.6. B. Vrebosch vraagt verduidelijking bij de aanvraagprocedure van scheidsrechters voor wedstrijden
van selecties en het toepasbare tarief.

7. Topsport
K. Umans rapporteert over de opvolging van de gesprekken met de stad Antwerpen over de herlocalisatie
van de topsportschool . Specifiek in het domein van de gewenste verblijfsinfrastructuur moet de
haalbaarheid binnen de gewenste timing nog aangetoond worden. De RvB kan dan ook niet tot beslissing
komen in dit dossier.

K. Umans
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