KONINKLIJKE BEDRIJFSSPORTBOND
OOST-VLAANDEREN v.z.w.
Afdeling: BASKETBAL

Secretariaat: De Rocker Bart
Termstraat 28 A - 9270 Laarne
Tel.: 09 / 366 30 33
Mobiel: 0496 / 54 48 71
secretaris@kbov-basket.be

ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING 2016.
Datum :

Vrijdag 27 mei 2016 om 20:00u

Plaats :

Cultureel Centrum Meulestede, Gent

Aanwezig :
Comité Afd. Basketbal :
Clubs :

Dhrn Demeester J.P., Van Ryssel M., Inghelbrecht D.,
Colle H., Robbe G. en De Rocker B.

Sivi, Santobas, BBC ING, YO Landegem, Feniks, Salamander, Vlaamse
Ardennen, BBC De Maeght van Ghent, Dynamo Dampoort, The Old Stars,
Beautox, BC GroepDeMeyer en De Plankshotters.

P.C. Oost-Vlaanderen :
Afwezig :

Clubs :

Dhr Verstichel S. (Recht. Raad en webmaster)
CrookyMonsters (nu WorkOut)

1. Openingstoespraak:
• In zijn openingstoespraak verwelkomt dhr Robbe alle aanwezigen. Hij overloopt het
jaarverslag 2015-’16 en feliciteert de club welke het voorbije seizoen de titel en de beker
veroverde.
2. Jaarverslag seizoen 2015-‘16:
• Het jaarverslag van het seizoen 2015-‘16 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
• Het volledig jaarverslag wordt gepubliceerd op de nieuwe website.
• Alle clubs ontvangen een bundel met daarin volgende documenten:
Dagorde voor de vergadering.
Het jaarverslag van het seizoen 2015-’16.
Uitslagen competitie en definitieve rangschikking seizoen 2015-’16.
Uitslagen Beker seizoen 2015-’16.
Topscorers lijst en Scorers 3-punters seizoen 2015-’16.
Overzicht van de compensatieberekening “Competitie” seizoen 2015-’16.
Kiesformulier voor de verkiezingen 2016.
Lijst met clubgegevens en samenstelling clubbestuur. (*)
Spelerslijst aan het eind van seizoen 2015-’16. (*)
Medische fiches voor seizoen 2016-’17 + blanco exemplaar.
(*) Deze documenten zijn na te zien en tegen uiterlijk 15 juni 2016 terug te bezorgen
aan het secretariaat.
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3. Samenstelling telbureau:
• Het bureau voor het tellen van de stemmen van de verkiezingen wordt als volgt
samengesteld:
Voorzitter:
Leden:

Verstichel S. (lid rechterlijke raad).
De Mayer R. (Salamander) & De Man A. (BC GroepDeMeyer)

4. Financiën:
• Op 2 december 2015 gebeurde de verificatie van de boekhouding van het seizoen 2014-‘15
door dhrn Vernimmen Marc en Lievens Thomas.
• De verificateurs hebben verslag van hun controle van de boekhouding gedaan in
aanwezigheid van de secretaris en de penningmeester van de Afd. Basketbal. Zij verklaren
dat alle verrichtingen op reglementaire wijze werden geboekt en dat de bedragen op de
zicht- en termijnrekeningen van de Afd. Basketbal overeen stemden met de eindbalans op
datum van 30 juni 2015.
• Het financieel rapport voor het seizoen 2014-‘15 wordt goedgekeurd.
• De verificateurs krijgen van de Alg. Vergadering ontlasting in hun functie.
• De clubs zullen begin juni hun 3° en laatste factuur ontvangen van het huidige seizoen (incl.
afrekening van de compensatie scheidsrechters), deze facturen moeten betaald zijn voor
eind juni.
• Alle ploegen (14) hebben hun inschrijvingsgeld voor het nieuwe seizoen betaald.
• Clubs die nog openstaande schulden van het huidige seizoen hebben op 30 juni 2016 –
zullen niet mogen starten in het nieuwe seizoen.
5. Aanstelling nieuwe verificateurs:
Volgende personen worden door de Alg. Vergadering weerhouden als verificateur voor nazicht
van de boekhouding van het seizoen 2015-‘16:
- Lievens Thomas (Santobas)
- Vernimmen Marc (The Old Stars)
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6. Interpellaties:
• Er werden drie interpellaties aangevraagd:
1. Interpellatie van Feniks: „Vraag om vanaf volgend jaar de refs ‘digitaal’ te kunnen
betalen, desnoods met een opgebouwde reserve op een wachtrekening.”
Artikel CD.246.2 van het Huishoudelijk Reglement van de V.B.L. met als titel
"Verplichtingen van de bezochte club of organisator van een tornooi" zegt hierover
letterlijk: "Op straf van boete voorgeschreven door de TTB de scheidsrechters voor de
wedstrijd en op onopvallende wijze vergoeden volgens het tarief dat voorkomt in de
TTB".
De boete voor het niet-betalen van de scheidsrechters bedraagt 6,36 euro.
Door de overeenkomst V.B.L.-K.B.O.V. zijn we verplicht onze wedstrijden te laten leiden
door scheidsrechters erkend en aangeduid (via de bevoegde convocateur) door de
V.B.L. We zijn tevens verplicht de regels zoals bepaald in het Huishoudelijk Reglement
van de V.B.L. naar de letter toe te passen (zie daarbij ook onze jarenlange discussie met
de clubs betreffende de 24"-seconden operator).
Op dit specifieke punt afwijken van het Huishoudelijk Reglement is dan ook onmogelijk.
2. Interpellatie van dhr. Colle H. (afgevaardigde op de Alg.Stat.Verg. V.L.B.): „Op de
algemene vergadering van de VLB, waar ik verleden week aanwezig was, is het bij de
herverkiezing van bestuursleden tot een voorval gekomen, namelijk dat een bestuurslid schatbewaarder, dat zich opnieuw beschikbaar had gesteld, niet meer verkozen werd met
16 tegen en 8-voor stemmen, wat meebracht dat de VLB nu geen schatbewaarder meer
heeft, gezien er geen tegenkandidaat was en achteraf niemand van de vergadering bereid
was om hem te vervangen. Ik heb daarover wat nagedacht en aan de VLB voorgesteld in
de statuten of het organiek reglement een bijkomende richtlijn in te lassen, nl dat “wanneer
een bestuurslid zich opnieuw kandidaat stelt, en geen andere kandidaat zich voorstelt, er
geen stemming is en het uittredend bestuurslid ambtshalve opnieuw aangesteld wordt”. Ik
denk dat dit best ook bij ons zo zou toegepast worden, de kans is wel erg klein, gezien bij
ons de bestuursleden dikwijls met een grote meerderheid herkozen worden, maar je weet
maar nooit. ”
Bestaand organiek reglement:
Art. 9.

Een comitélid wordt verkozen voor een termijn van vijf jaar. Jaarlijks moet
er wel minstens één comitélid uittredend en herkiesbaar zijn.
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Wordt aangepast:
Art. 9.

Een comitélid wordt verkozen voor een termijn van vijf jaar. Jaarlijks moet
er wel minstens één comitélid uittredend en herkiesbaar zijn. Wanneer een
uittredend comitélid zich opnieuw kandidaat stelt, en geen andere kandidaat
zich voorstelt, is er geen stemming noodzakelijk en wordt het uittredend
bestuurslid ambtshalve opnieuw aangesteld.

Deze wijziging wordt door de leden van de Algemene Vergadering aanvaard
door 9 stemmen voor op 13.
Een amendement kan worden toegevoegd volgend seizoen: „Tenzij een van de
aangesloten clubs een stemming vraagt.”

3. Interpellatie van dhr. De Rocker B. (secretaris afd. basketbal): „Zoals we allemaal weten
wordt het steeds moeilijker om plaats te vinden in de sportzalen…. Waarom moeten wij dan
halsstarrig blijven aanklampen aan het aanvangsuur van uiterlijk 21:00u? Persoonlijk zou ik
eerder zeggen : alle wedstrijden moeten beëindigd zijn tegen 23:00u…. (dit komt overeen
met aanvangsuur 21:20u). Indien mogelijk vroeger is voor iedereen leuk, maar als je dan
ziet dat men dan toch tot na 24:00u in de kantine blijft hangen, wat is dan het probleem?
Bovendien vind ik zelfs het aanvangsuur dat in ons reglement staat van 19:00u zeer vroeg veel werkende mensen zijn pas rond dit uur thuis en zijn de soms langere verplaatsingen
ook niet meer haalbaar…. Vandaar misschien zelfs beter aanvangsuur 19:30u.”
Bestaand organiek reglement:
Art. 3.

De organisatie der wedstrijden gebeurt door de Afdeling Basketbal van de
K.B.O.V.. Alle wedstrijden worden verplicht in zaal gespeeld. Het aanvangsuur
ligt ten vroegste om 19:00u en ten laatste om 21:00u en dit op weekdagen
(van maandag- tot en met vrijdagavond), uitgezonderd officiële feestdagen.
Uitzonderingen op het aanvangsuur kunnen enkel aanvaard worden na
voorlegging van een attest van de zaaluitbating én goedkeuring door een
meerderheid van stemmen op de Algemene Vergadering.
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Wordt aangepast:
Art. 3.

De organisatie der wedstrijden gebeurt door de Afdeling Basketbal van de
K.B.O.V.. Alle wedstrijden worden verplicht in zaal gespeeld. Het aanvangsuur
ligt ten vroegste om 19:30u en ten laatste om 21:20u en dit op weekdagen
(van maandag- tot en met vrijdagavond), uitgezonderd officiële feestdagen. Er
dient door de clubs gestreefd te worden naar 20:20u als aanvangsuur van de
wedstrijden. Uitzonderingen op deze uren kunnen enkel aanvaard worden na
voorlegging van een attest van de zaaluitbating én goedkeuring door een
meerderheid van stemmen op de Algemene Vergadering.

Deze wijziging wordt door de leden van de Algemene Vergadering aanvaard
door 13 stemmen voor op 13.

7. Verkiezingen comité:
1. Ontslagnemend: dhr Robbe Georges (Vlaamse Ardennen Ronse)
Dhr. Robbe neemt op de vergadering ontslag. Dhr. Robbe is niet herkiesbaar als lid
(voorzitter) van het Sportcomité KBOV Afdeling Basketbal. Hij blijft wel actief in KBOVverband als lid van de de KBOV-Rechterlijke raad waar hij dhr Balcaen zal vervangen.
Alle leden danken dhr. Robbe voor de bewezen diensten en wensen hem alle succes
en vreugde toe in de toekomst.
2. Uittredend en herverkiesbaar: dhr Inghelbrecht Dirk (Sivi)
Aantal uitgebrachte stemmen: 13
Quorum: 7 (de helft van de stemmen + 1)
Uitslag verkiezing: Dhr Inghelbrecht Dirk werd door de Algemene Vergadering verkozen
voor een nieuwe ambtstermijn van 5 jaar als lid van het comité KBOV afdeling
Basketbal met 12 stemmen op 13.
3. Gezien het ontslag van dhr Robbe komt er één vacature vrij in het comité. Er zijn tot
hiertoe geen nieuwe kandidaturen ontvangen. Ploegen die mensen hebben kunnen nog
tot augustus een kandidaat voorstellen die op dat moment door het Sportcomité kan
gecoöpteerd worden.
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8. Proclamaties:
• Kampioen 2015-‘16: BBC ING
De afgevaardigde van BCC ING ontvangt van dhr. Robbe G. de kampioenen trofee voor
de ploeg en spelers.
• Bekerwinnaar 2015-‘16: BBC ING
De wisselbeker en de medailles voor de KBOV-Beker werden uitgereikt na afloop van de
Bekerfinale in Aalter op 6 mei 2016.
• Dhr. Van Troye J. (1977) - GroepDeMeyer was met 566 ptn topscoorder en scoorde het
meeste 3-punters : 92 stuks. Hij wordt gefeliciteerd met zijn prestatie.
• Alle clubs ontvangen van het comité een wedstrijdbal ter waarde van 53,50 euro/stuk.
9. Competitie en Beker 2016-‘17:
• Voor volgend seizoen waren er twee kandidaat nieuwe ploegen. Geen van beiden heeft zich
ingeschreven voor het nieuwe seizoen. De Provincie Oost-Vlaanderen is intern aan het
nazien om eventueel later een ploeg in te schrijven, Create vindt niet genoeg leden en gaat
zich aansluiten bij een bestaande ploeg….
• Onderstaande wijzigingen zijn genoteerd:
- 104 De Maecht van Ghent: nieuwe secretaris, De Clercq Kurth.
- 130 YO Landegem: nieuwe sportzaal, Oostbroek te Nevele.
- 139 Crookymonsters: naamswijziging naar Workout.
- 145 Dynamo Dampoort: nieuwe secretaris, Van Langenhove Jan.
- 147 Beautox: nieuwe sportzaal Rozebroeken, op dinsdag om 21:15u
- 149 De Plankshotters: aanvangsuur thuiswedstrijden om 19:50u
• De competitie 2016-‘17 zal dus uit 1 reeks van 14 clubs bestaan (26 speeldagen). De
competitie start op maandag 5 september 2016 ; de laatste speeldag eindigt op donderdag
27 april 2017. Alle clubs zullen uiterlijk 1 juni een digitale versie van de voorlopige kalender
ontvangen ; de clubs dienen uiterlijk op 30 juni 2016 eventuele opmerkingen te laten
geworden aan het secretariaat. Alle latere wijzigingen / opmerkingen zullen aanzien
worden als kalenderwijzigingen. Er wordt de nadruk gelegd op een grondig nazicht van
deze voorlopige kalender door ALLE ploegen!
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• In de voorlopige kalender wordt er zoveel mogelijk rekening gehouden met:
“Tegengestelde” ploegen zijn:
• BBC Sivi & Workout (Keiskant, Drongen)
• BBC The Old Stars & De Maecht van Ghent (Keiskant, Drongen)
Vragen van clubs:
• Santobas thuiswedstrijden op ONPARE weken.
• BC Vlaamse Ardennen Ronse: vrij in de week van 9 jan 2017
(tenzij thuis op donderdag).
• Dynamo Dampoort thuiswedstrijden op ONPARE weken.
• Beautox thuiswedstrijden op PARE weken, in Rozebroeken.
• BT GroepDeMeyer thuiswedstrijden op PARE weken
• ING thuiswedstrijden op ONPARE weken
• Feniks thuiswedstrijden op PARE weken, woensdag
• Gezien de competitie 26 speeldagen telt en er 14 clubs zijn ingeschreven, zal de Beker zo
georganiseerd worden dat na het spelen van een eerste ronde - met twaalf (12) ploegen
(waar de finalisten 2015-'16 vrijgesteld zijn) - met rechtstreekse uitschakeling. Ook de
kwart en halve finales zullen gespeeld worden met rechtstreekse uitschakeling. De loting
voor de KBOV-Beker heeft plaats tijdens de vergadering ; de kalender zal gepubliceerd
worden op de nieuwe website www.kbov-basket.be.
• Alle clubs ontvingen de spelerslijsten, de lijst met clubgegevens en samenstelling van de
clubbesturen voor het seizoen 2016-’17 ; deze documenten dienen uiterlijk op 15 juni 2016
volledig ingevuld teruggestuurd te worden naar het secretariaat. Bij laattijdigheid wordt de
boete zoals voorzien in VMD 555 toegepast.
• Er wordt de nadruk gelegd op het belang van de medische attesten. De scheidsrechters
zullen opdracht krijgen zeker in de aanvangsfase van de competitie een gedegen controle
uit te voeren. Bij het niet voorleggen van een geldig medisch attest zal vanaf de 1e
speeldag een forfait uitslag met de statutaire boete worden toegepast. Alle clubs
ontvangen tevens een voorgedrukte medische fiche voor alle huidig aangesloten spelers.
Evenals een blanco formulier dat kan gebruikt worden voor nieuwe leden.
• Vanaf dit seizoen zal men via de nieuwe website www.kbov-basket.be alle club en wedstrijd
gegevens kunnen raadplegen en uitprinten. Deze site vervangt de traditionele
kalenderboekjes met daarin alle gegevens. Een vademecum zoals de voorbije jaren wordt
niet meer gemaakt.
• De samenstelling van het Sportcomité van de Afd. Basketbal, de adressenlijst van de clubs
en de volledige speelkalender zullen te raadplegen zijn via de nieuwe
website www.kbov-basket.be.
• Alle ledenlijsten en reglementen van het K.B.O.V. zullen gepubliceerd worden op de nieuwe
website www.kbov-basket.be.
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• De formule voor het inbrengen van de wedstrijduitslagen via de uitslagenmodule blijft
behouden. Alleen zal men naar deze moeten gaan via een link op de nieuwe website
www.kbov-basket.be.
• Alle clubs worden er aan herinnerd dat:
1. Elke speler heeft het recht op één mutatie naar één ploeg naar keuze tussen 1 mei en 15
juni van elk kalenderjaar. Deze mutatie dient aangevraagd d.m.v. het mutatiedocument
dat te vinden is op de website. Elk mutatiedocument dient vergezeld van een volledig
ingevulde en ondertekende aansluitingskaart!
2. Een speler is slechts vrij van aansluiten in de club naar keuze indien hij door de vorige
club van de ledenlijst werd geschrapt. Een speler kan zelf geen ontslag indienen!
3. Mutatieaanvragen en nieuwe aansluitingskaarten dienen te worden opgestuurd aan het
secretariaat: De Rocker Bart, Termstraat 28 A te 9270 Laarne.
• De uiterste datum voor aansluiting van nieuwe speelgerechtigde leden wordt vastgelegd op
15 maart 2017.
10. Allerlei en rondvraag:
• Invoering nieuwe website:
Dhr. Koen Umans (Secretaris-Generaal van de V.B.L.) schrijft op 02-09-2015: „In afwachting
van een fundamenteel debat heeft de RvB in de vergadering van 24 augustus beslist dat
annex-organisaties die basketbal aanbieden enkel gebruik kunnen maken van de diensten
van VBL in zoverre de betrokken clubs integreren in een bestaande club of een verzoek
tot aansluiting van een nieuwe club inleiden.”.
De V.B.L. rekent aan de clubs voor het gebruik en beheer van de website volgens het
Organiek Reglement Art. AD 4 bijdrage voor OO - zie TTB (01-01-2016): 31,81 euro/club
per seizoen.
Tevens is er dit jaar een herstructurering van de website en onderliggende modules van de
V.L.B. geweest, waardoor niet alles meer makkelijk aangepast wordt….
Vandaar dat het Sportcomité heeft beslist een ‚eigen’ site te onderhouden. Deze webhosting
en domein registratie van www.kbov-basket.be kost : 63,99 euro/jaar (41,32 euro voor de
webhosting + 11,60 euro voor de registratie + BTW). Voor 14 ploegen komt dit dus op
5,53 euro/ploeg (incl. BTW). Vanaf volgend seizoen zal dit bedrag aangerekend worden
aan de clubs.
Het up-to-date houden van deze nieuwe site zal gebeuren door de secretaris in
samenspraak met de webmaster.
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Deze site staat heden reeds online en is volop in ontwikkeling. Ploegen die op of
aanmerkingen hebben mogen dit gerust laten weten via de secretaris.
Zoals reeds eerder gemeld zal ook de uitslagen module via deze site te gebruiken zijn. Alle
inlog-gegevens en paswoorden van de clubs blijven ongewijzigd.
Aan de nieuwe website werd er tevens een mail-module gekoppeld. Elke club krijgt een
‘eigen’ mail adres. Alle mails verstuurd aan dit adres worden naar leden van deze club
gestuurd volgens vraag van de clubs. Voorlopig zijn hier de secretaris en voorzitter in
opgenomen. Clubs kunnen bijkomende adressen opgeven en/of adressen laten
schrappen.
• Op 19-01-2016 ontvingen we via De Backer Nancy (V.B.L.) een klacht van Vernimmen
Mathieu (The Old Stars) inzake de publicatie van de huidige ledenlijsten op website. Hij
schrijft letterlijk: „…de contactgegevens van mijn teamgenoten en mezelf zijn zomaar
raadpleegbaar. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?”.
• Navraag bij de V.B.L. leerde ons dat zij enkel lijsten per club met naam en
geboortedatum, bij sommige leden telefoon en mailadres, doch geen privé adressen
publiceren op hun site.
• Op 19-01 hebben we een schrijven gericht aan betrokkene : “De ledenlijsten van alle
clubs zijn in hun huidige vorm reeds jaren gepubliceerd op de site van de V.B.L. en het
K.B.O.V.. Deze lijsten zijn daar te raadplegen door iedereen, met in het bijzonder de
clubs, scheidsrechters en niet in het minst de verzekering en de V.L.B..”.
• Tot hiertoe heeft ons nog niemand problemen met dit gemeld.
• Gezien de op de huidige lijsten vermelde gegevens ons inziens eerder onschuldige
gegevens zijn. Anders dan bijv. politieke overtuiging, seksueel geaardheid, gerechtelijk
verleden (duidelijk meer gevoelige gegevens). Besliste het comité op 12-02 de huidige
lijsten te behouden. Bovendien is de publicatie van deze gegevens van de
bestuursmensen van de clubs noodzakelijk!
• Als iemand zou willen dat zijn gegevens niet meer worden getoond, zit er niets anders op
dan deze te schrappen als bestuurslid of afgevaardigde van zijn club.
• Dhr Van Ryssel spreekt een dankwoord uit aan de ontslag nemende Georges Robbe en
heeft een stevige ‚hoestsiroop’ voor betrokkene afgegeven.
11. Slotwoord:
Dhr Robbe sluit de vergadering met een dankwoord aan alle aanwezigen; hij wenst iedereen
een goed verlof en aan alle clubs een sportief seizoen 2016-‘17.

Opgemaakt door De Rocker Bart, secretaris KBOV afdeling Basketbal
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