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

Comité vergadering van 24-08-2016.
Aanwezig: Dhr Van Ryssel M., Colle H., Verstichel S. (webmaster), De Lange T.
(convocateur) en De Rocker B.
Verontschuldigd: Dhr Demeester J.P., Inghelbrecht D.
Verwelkoming door de voorzitter.
• Dhr Van Ryssel verwelkomt alle aanwezigen op de eerste comité vergadering van het
seizoen 2016-’17.
Verslag comité vergadering van 27-05-2016
• Het verslag van de comité vergadering van 27-05-2016 wordt goedgekeurd.
Verslag Algemene Statutaire Vergadering van 27-05-2016
• Het verslag van de Alg. Stat. Verg. van 27-05-2016 wordt goedgekeurd.
Briefwisseling:
Inkomende:
• 10-06-2016 De Clercq Kurth (De Maecht van Ghent)
Mutatie aanvraag.
• 13-06-2016 Labiau Frank (Vlaamse Ardennen)
Vraag i.v.m. lidmaatschap Robbe Georges.
• 13-06-2016 Lambert Jurgen (Feniks)
Spelerslijst + verplaatsen wedstrijden 970023 en 970145.
• 15-06-2016 Braeckman Joel (De Maecht van Ghent)
Mutatie aanvraag.
• 15-06-2016 Vernimmen Marc (The Old Stars)
Mutatie aanvraag.
• 07-07-2016 Bonte Michiel en Declerck Sean (Dynamo Dampoort)
Bevestiging interne problemen met opvolging briefwisseling.
• 08-07-2016 Bonte Michiel (Dynamo Dampoort)
Bevestiging betaling laatste factuur.
• 05-08-2016 De Meyer Magda (BBC ING)
Aanpassingen aan voorlopige kalender BBC ING.
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• 11-08-2018 Demeester Jean-Pierre (Sivi, comité lid)
Verontschuldiging voor vergadering van 24-08.
• 14-08-2016 De Clercq Kurth (De Maecht van Ghent)
Ontbrekende gegevens aansluitingskaart Truyens David.
• 15-08-2018 Demeester Jean-Pierre (Sivi, comité lid)
Advies inzake verslagen van 27-05-16 - vraag wijziging datum eerste comité
vergadering van 24 naar 25-08-16
• 18-08-2016 Van Goethem Sally (V.L.B.)
Overzicht initiële facturen aan clubs dd 17-08-16.
• 23-08-2018 Inghelbrecht Dirk (Sivi, comité lid)
Verontschuldiging voor vergadering van 24-08.
Uitgaande:
• 30-05-2016 Alle clubs en comitéleden
Voorlopige kalender seizoen 2016-’17 + loting Beker.
• 13-06-2016 Labiau Frank (Vlaamse Ardennen)
Advies i.v.m. lidmaatschap Robbe Georges.
• 15-06-2016 Braeckman Joel (De Maecht van Ghent) & Vernimmen Marc (The Old Stars)
Advies inzake mutatie aanvraag.
• 07-07-2016 Lesthaeghe Edwin, Bonte Michiel en Declerck Sean (Dynamo Dampoort)
Openstaande factuur van 02-06-2016.
• 20-07-2016 Lesthaeghe Edwin, Bonte Michiel en Declerck Sean (Dynamo Dampoort)
Bevestiging betaling.
• 10-08-2016 Alle comité leden, de convocateur en webmaster
Uitnodiging eerste comité vergadering van 24-08-2016.
• 11-08-2016 Alle clubs, comité leden, webmaster en V.L.B.
Definitieve wedstrijdkalender 2016-‘17.
• 11-06-2016 De Maecht van Ghent
Bevestiging 3 aanvaarde mutatieaanvragen.
• 11-06-2016 ING
Bevestiging 1 aanvaarde mutatieaanvraag.
• 11-06-2016 WorkOut
Bevestiging 1 aanvaarde mutatieaanvraag.
• 11-08-2016 Alle comité leden
Verslagen comité - en Alg.Stat.Vergadering van 27-05-2016.
• 12-08-2016 De Maecht van Ghent
Ontbrekende gegevens aansluitingskaart Truyens David.
• 15-08-2018 Demeester Jean-Pierre (Sivi, comité lid) en andere comité leden
Advies inzake wijziging datum eerste comité vergadering van 24 naar 25-08-16
• 15-08-2018 Verstichel Stijn (webmaster)
Afspraak inzake klaarzetten nieuwe www.kbov-basket.be site.
• 15-08-2016 Alle comité leden
Definitieve datum eerste comité vergadering 24-08-16.
• 18-08-2016 Van Goethem Sally (V.L.B.)
Overzicht aangesloten leden clubs dd 30-06-16.
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Financiën:
• De midjaarrapportering werd doorgestuurd aan de V.L.B. op 01-08-2016.
• De laatste facturen van het seizoen 2015-’16 werden opgestuurd naar de clubs na de
statutaire vergadering van 27 mei 2016 – samen met de afrekeningen van de
compensatiekas. Alle facturen zijn intussen ook betaald.
• De inschrijvingsgelden voor het seizoen 2016-‘17 zijn door alle clubs betaald.
• Het bedrag van 63,98 euro betaald voor hosting en domein naam werd dit tot aug. 2017 jaar
betaald en zal verdeeld worden over alle clubs.
• Het boekhoudverslag van het seizoen 2015-‘16 wordt eerstdaags afgewerkt. Dit verslag
wordt besproken op de volgende comité vergadering. De secretaris zal op de daarop
volgende comité vergadering de verificateurs Lievens Thomas (Santobas) en Vernimmen
Marc (The Old Stars) uitnodigen.
• De ploeg WorkOut (vroeger CrookyMonsters) was afwezig op de verplichte Algemene
Statutaire vergadering van 27-05-2016. Het comité beslist om deze club een boete op te
leggen zoals bepaald in AD 26 (38,17 euro). Deze boete werd aangerekend op de laatste
factuur.
Competitie en Beker 2016-‘17:
• Er zijn 5 mutaties aangevraagd en aanvaard :
• Bracke Yves (°17/03/1965) van De Maecht van Ghent naar The Old Stars
• Van Der Straeten Patrick (°24/01/1967) van De Maecht van Ghent naar The Old Stars
• Braeckman Joël (°02/06/1967) van De Maecht van Ghent naar The Old Stars
• De Beuf Mathias (°22/07/1982) van ING naar Young Ones Landegem
• Van Herreweghe Kurt (°24/09/1977) van WorkOut naar De Maecht van Ghent
De kosten voor deze mutaties zullen aangerekend worden op de eerste factuur.
• De leden- en bestuurslijsten van de meeste clubs zijn voor 30 juni aangekomen op het
secretariaat. Behalve deze van de clubs Salamander en WorkOut (CrookyMonsters). Het
comité beslist om beide clubs een boete op te leggen zoals bepaald in MD 555 (63,62 euro)
en gemeld op de Alg. Stat. Verg. van 27-05-2016. Deze boetes worden aangerekend op de
eerste factuur (november 2016).
• De reeds ontvangen aansluitingskaarten worden deze week teruggestuurd naar de clubs. De
nieuwe ledenlijsten worden eind deze week digitaal doorgestuurd en op de website
geplaatst. Er zullen samengevatte lijsten op de website verschijnen.
• De definitieve kalender van de competitie en de beker werd doorgestuurd naar alle clubs op
11-08-2016. Enkele ‚probleem’ wedstrijden uit de voorlopige kalender werden aangepast.
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• Verscheidene clubs hebben leden geschrapt, op de huidige ledenlijsten (zonder nieuwe
aansluitingen) hebben onderstaande clubs op 30 juni 2016 :
Club

30 juni 2015

30 juni 2016

De Maeght van Ghent

27 leden

25 leden

Sivi

24 leden

20 leden

Santobas

27 leden

26 leden

BBC ING

22 leden

21 leden

Young Ones Landegem vzw

20 leden

21 leden

Feniks

34 leden

25 leden

BBC Salamander

16 leden

16 leden

WorkOut (CrookyMonsters)

23 leden

25 leden

BC Vlaamse Ardennen Ronse

24 leden

23 leden

The Old Stars

21 leden

18 leden

Dynamo Dampoort

23 leden

21 leden

Beautox

14 leden

18 leden

De Plankshotters

20 leden

BT Groepdemeyer

16 leden

Totaal

275 leden

295 leden

• Het secretariaat zal deze week nog een samenvatting sturen aan alle clubs met de
belangrijkste zaken i.v.m. de competitie: wedstrijdbladen opsturen aan dhr. Van Ryssel
(nieuw adres), nieuwe aansluitingskaarten aan het secretariaat e.e.a. …
• Alle publicaties, ploeggegevens, uitslagen, kalender en de uitslagen module gebeuren dit
seizoen via de nieuwe site: www.kbov-basket.be
• Taakverdeling comité seizoen 2016-’17: zie verslag comité vergadering van 27-05-2016.
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Convocaties:
• De comitéleden heten dhr. De Lange Toon als convocateur welkom op de eerste vergadering
van het nieuwe seizoen.
• De aanduidingen KBOV zullen door de convocateur manueel gebeuren.
• De convocateur heeft steeds minder scheidsrechters ter beschikking voor het KBOV, de
scheidsrechters zullen via het bestaande systeem worden aangeduid.
• Er wordt gevraagd om (in de mate van het mogelijke) rekening te willen houden met de
verplaatsingskosten van de scheidsrechters bij de aanduidingen.
• Tevens zal gevraagd worden aan de scheidsrechters om erop te letten dat de medische
fiches, licenties en ledenlijsten aanwezig zijn op de wedstrijden!
Vlaamse Liga Bedrijfssporten & Vlaamse Basketbal Liga & Raad van Bestuur.
• Geen agenda punten
Allerlei & Rondvraag:
• Geen agenda punten
Volgende vergadering:
• Volgende comité vergadering zal doorgaan op vrijdag 18-11-2015 om 20:15u in CC
Meulestede.

Opgemaakt door De Rocker Bart, secretaris KBOV afdeling Basketbal
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