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@oost-vlaanderen.
vlaamsebasketballiga.be

Aanvullende comitévergadering van 10-02-2015.
Aanwezig: Dhrn Robbe G., Van Ryssel M., Colle H., Dhr Inghelbrecht D. en De Rocker B.
V.L.B.:
Mevr. Van Goethem S. en Dhr Beeldens W.
K.L.B.S.:
Dhr Croes B.
K.B.O.V. Koepel: Dhr Willems Hugo
Financiën:
• Dhr. Beelden W. geeft een samenvatting voor de V.L.B. Commissie Financiën van de
besproken punten (praktische info) naar aanleiding van de Bloso-controle. Belangrijkste
punten om in ons afdeling op te volgen zijn :
• Volledigheid ledenlijsten (de huidige ledenlijsten zijn in orde).
• Facturen moeten geboekt worden per kalenderjaar.
• Opsplitsing facturen per opdracht.
• Enkel facturen op naam van de V.L.B. zijn subsidieerbaar.
• Verplaatsingskosten zijn te richten aan de V.L.B. en op te splitsen in heen- en terugreis.
• Een lijst van de subsidieerbare basisopdrachten voor recreatieve sportfederaties wordt
uitgedeeld. Een digitale versie van deze lijst is te verkrijgen bij de V.L.B..
• Een sjabloon voor de opmaak van de verplaatsingskosten is te verkrijgen bij de V.L.B..
Structuur Afdeling Basketbal:
• Gezien de kans realistisch is dat de K.B.O.V. Koepel V.Z.W. wordt opgedoekt. Is het voor de
Afdeling Basketbal een must om een zelfstandige V.Z.W. te worden. kwestie van
verantwoordelijkheden en rechtspersoonlijkheden. Er wordt gevraagd aan de V.L.B. wat hun
idee hierover is.
• Er wordt gevraagd aan Dhr. Beeldens W. of de afdeling Basketbal op zich kan blijven
bestaan onder de V.L.B. gezien er in realiteit geen bedrijfsgebonden sport wordt beoefend.
Eigenlijk zijn we meer een recreatieve vereniging van vriendenclubs.
• Dhr Beeldens beloofd tegen half maart 2015 het standpunt van de V.L.B. op bovenstaande
punten te laten geworden.
Volgende vergadering:
• Volgende vergadering op woensdag 08-04-2015 om 20:15u in CC Meulestede. Voor de
vergadering worden de verificateurs gevraagd.
Gemaakt door De Rocker Bart,
secretaris KBOV afdeling Basketbal
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