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 27-08-2018.
Aanwezig: Dhrn Inghelbrecht D., Van Ryssel M., Colle H. en De Rocker B.
Verontschuldigd: Dhrn Verstichel S. (webmaster), De Lange T. (convocateur)
en Demeester J.P.
Verwelkoming door de voorzitter:
• Dhr Van Ryssel verwelkomt alle aanwezigen op de eerste comité vergadering van het
seizoen en opent de vergadering.
Verslag comité vergadering van 25-05-2018:
•
•
•
•
•

Het verslag van de Algemene Statutaire vergadering 25-05-2018 wordt goedgekeurd.
Het verslag van de Comité vergadering 25-05-2018 wordt goedgekeurd.
De nieuwe Administratieve richtlijnen 25-05-2018 worden goedgekeurd.
Het nieuwe Mutatie reglement 25-05-2018 wordt goedgekeurd.
Het nieuwe Organiek Reglement 25-05-2018 wordt goedgekeurd, doch
de opmerking van dhr. Robbe inzake het vereiste quorum om geldig te stemmen zal
later vandaag worden besproken en aangevuld.

Briefwisseling:
Inkomende:
• 25-05-2018 Van Troye Jens (BT GroepDeMeyer)
Opmerkingen op voorlopige kalender.
26-05-2018
Colle Henri (Comité lid)
•
Voorstel aanvulling aan Organiek Reglement inzake stemmingen.
31-05-2018
Van Ryssel Marc (Competitieverantwoordelijke)
•
Melding aan Amon Gentson inzake inschrijvingsgeld KBOV.
01-06-2018
Van Ryssel Marc (Penningmeester)
•
Melding versturen laatste facturen 2017-’18 aan clubs.
01-06-2018
Seeldrayers Iwan (Ghent Defenders)
•
Vraag inzake zaalreservaties en tegengestelde ploegen.
07-06-2018
Van Goethem Sally (FROS)
•
Uitnodiging voor vergadering vernieuwde subsidiereglementering.
08-06-2018
Goorman Tom (De Plankshotters)
•
Verzoek om verwijdering van adres en telefoonnummer van de website KBOV.
10-06-2018
De Boeck Jan (Y.O. Landegem)
•
Opmerkingen op voorlopige kalender 2° ronde.
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• 12-06-2018 Sportdienst Gent
Melding problemen met Bieliki en zaalwijziging bekerwedstrijd.
• 13-06-2018 Van Ryssel Marc (Penningmeester)
Melding problemen met nieuwe club Bieliki en één bekerwedstrijd.
• 13-06-2018 Sportdienst Gent
Melding problemen met Bieliki en zaalwijziging bekerwedstrijd.
• 13-06-2018 Van Ryssel Marc (competitieverantwoordelijke)
Zaalwijziging bekerwedstrijd cfr. Sportdienst Gent is onmogelijk.
• 13-06-2018 Sportdienst Gent
Zaal- en datum wijziging bekerwedstrijd.
• 13-06-2018 Gonciarczyk Piotr (Bieliki)
Info i.v.m. aanvraag sporthal Sportdienst Gent.
• 14-06-2018 Sportdienst Gent
Kopie schrijven aan Gonciarczyk Piotr (Bieliki) i.v.m. beschikbare sporthallen.
• 14-06-2018 Gonciarczyk Piotr (Bieliki)
Kopie schrijven aan Sportdienst Gent i.v.m. beschikbare sporthallen.
• 14-06-2018 Van Ryssel Marc (Penningmeester)
Kopie overzicht toegekende werkingstoelagen.
• 14-06-2018 Seeldrayers Iwan (Ghent Defenders)
Vraag naar ledenlijsten.
• 20-06-2018 Van Ryssel Marc (Penningmeester)
Melding vergadering subsidiereglementering FROS dd 26-06-2018.
• 22-06-2018 Van Goethem Sally (FROS)
Subsidiereglementering voor competitie en recreatie-afdelingen.
• 27-06-2018 Gonciarczyk Piotr (Bieliki)
Kopie schrijven aan Sportdienst Gent voor aanvraag sporthal.
• 27-06-2018 Sportdienst Gent
Zaalreservaties voor Bieliki.
• 29-06-2018 Van Troye Jens (BT GroepDeMeyer)
Vraag inzake SmartClient account Basketbal Vlaanderen.
• 29-06-2018 Van Goethem Sally (FROS)
Definitieve subsidiereglementering voor competitie en recreatie-afdelingen.
• 03-07-2018 Van Ryssel Marc (competitieverantwoordelijke)
Bevestiging schrapping Bieliki.
• 04-07-2018 Veeckman Silke (FROS)
Nieuwe tarieven lidgelden FROS vanaf 1 september 2018.
• 05-07-2018 Gonciarczyk Piotr (Bieliki)
Bieliki hoopt tegen 31 augustus alsnog een zaal te vinden…
• 05-07-2018 Van Ryssel Marc (Penningmeester)
Nieuwe tarieven lidgelden en polissen sportverzekering FROS.
• 05-07-2018 Van Ryssel Marc (competitieverantwoordelijke)
Definitieve schrapping Bieliki.
• 06-07-2018 Van Ryssel Marc (Penningmeester)
Openstaande 3° facturen seizoen 2017-’18.
• 21-07-2018 Van Ryssel Marc (Penningmeester)
Bevestiging dat alle facturen van het seizoen 2017-’18 zijn betaald.
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• 23-07-2018 Van Goethem Sally (FROS)
Uitnodiging Europese Bedrijfssportspelen.
• 23-07-2018 Van Herzele Patrick (scheidsrechter)
Vraag i.v.m. ledenlijsten.
• 29-07-2018 Lievens Thomas (Santobas)
Vraag voor oefenwedstrijd.
• 04-08-2018 Wieme Peter (De Plankshotters)
Vraag naar ledenlijsten.
• 07-08-2018 Wieme Peter (De Plankshotters)
Vraag voor oefenwedstrijd.
• 08-08-2018 Van Goethem Sally (FROS)
Kopie schrijven aan Bieliki.
• 08-08-2018 De Coene Tim (Ghent Defenders)
Vraag naar ledenlijsten.
• 10-08-2018 Baele Cindy
Vraag voor aansluiting zoon (14 j).
• 14-08-2018 Veeckman Silke (FROS)
Vraag naar data voor bezoek van FROS aan Afdeling KBOV basketbal.
• 21-08-2018 De Lange Toon (convocateur)
Verontschuldiging voor comité vergadering van 27-08.
• 21-08-2018 De Coene Tim (Ghent Defenders)
Melding foutief telefoonnummer op website.
• 22-08-2018 Verstichel Stijn (webmaster)
Verontschuldiging voor comité vergadering van 27-08.
• 22-08-2018 Seeldrayers Iwan (Ghent Defenders)
Vraag naar ledenlijsten.
• 22-08-2018 Demeester Jean-Pierre (comité lid)
Verontschuldiging voor comité vergadering van 27-08.
• 23-08-2018 Wieme Peter (De Plankshotters)
Vraag naar ledenlijsten.
• 23-08-2018 Haeck Steven (The Old Stars)
Vraag i.v.m. schrapping van Dhr. Buyck Frank.
• 23-08-2018 Minjauw Antoine (YO Landegem)
Vraag naar ledenlijsten.
Uitgaande:
• 26-05-2018 Alle comité leden
Advies inzake stemming en herkiesbaarheid.
• 01-06-2018 Alle clubs en comité leden
Voorlopige kalender competitie en beker 2018-‘19.
• 02-06-2018 Seeldrayers Iwan (Ghent Defenders)
Advies inzake zaalreservaties en tegengestelde ploegen.
• 08-06-2018 Alle clubs, comité leden sportdiensten Gent en Nevele
Info i.v.m. kalender competitie en beker 2018-’19.
• 08-06-2018 Van Goethem Sally (FROS)
Info i.v.m. nieuwe ploegen en bestuurswijzigingen.
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• 08-06-2018 Goorman Tom (De Plankshotters)
Bevestiging van verwijdering persoonsgegevens website KBOV.
• 11-06-2018 De Boeck Jan (Y.O. Landegem)
Advies inzake kalender 2° ronde.
• 13-06-2018 Gonciarczyk Piotr (Bieliki)
Info i.v.m. aanvraag sporthal Sportdienst Gent.
• 13-06-2018 Sportdienst Gent
Advies inzake Bieliki en wedstrijd van 7/1.
• 13-06-2018 Betrokken clubs
Verplaatsen sporthal en datum voor bekerwedstrijd van 7/1.
• 13-06-2018 Gonciarczyk Piotr (Bieliki)
Contact gegevens Sportdienst Gent.
• 14-06-2018 Seeldrayers Iwan (Ghent Defenders)
Advies inzake ledenlijsten.
• 14-06-2018 Gonciarczyk Piotr (Bieliki)
Advies inzake speeldagen.
• 15-06-2018 Gonciarczyk Piotr (Bieliki)
Rappel contact gegevens Sportdienst Gent.
• 28-06-2018 Gonciarczyk Piotr (Bieliki)
Zaalreservaties voor Bieliki ontvangen van Farys.
• 28-06-2018 Gonciarczyk Piotr (Bieliki)
Info i.v.m. zaalreservaties voor Bieliki.
• 28-06-2018 Sportdienst Gent en Farys
Advies inzake zaalreservaties Bieliki.
• 30-06-2018 Van Troye Jens (BT GroepDeMeyer)
Advies inzake SmartClient account Basketbal Vlaanderen.
• 06-08-2018 Wieme Peter (De Plankshotters)
Advies inzake ledenlijsten.
• 06-08-2018 Alle clubs en comité leden
Definitieve kalenders, info voor het komende seizoen en info van FROS.
• 06-08-2018 Van Herzele Patrick (scheidsrechter)
Advies inzake ledenlijsten.
• 10-08-2018 Baele Cindy
Advies inzake aansluiting zoon (14 j).
• 16-08-2018 Van Ryssel Marc (Penningmeester)
Overzicht van de mutaties.
• 17-08-2018 Seeldrayers Iwan (Ghent Defenders)
Overzicht van de mutaties van Ghent Defenders naar andere ploegen.
• 17-08-2018 Lievens Thomas (Santobas)
Overzicht van de mutaties van Santobas naar andere ploegen.
• 17-08-2018 Demeester Jean-Pierre (Sivi)
Overzicht van de mutaties van Sivi naar andere ploegen.
• 21-08-2018 Comité leden, convocateur en webmaster
Uitnodiging en dagorde comité vergadering van 27-08-2018.
• 21-08-2018 De Lange Toon (convocateur)
Advies inzake agendapunt convocaties.
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• 23-08-2018 Staelens Filip (Amon Gentson)
Advies inzake ontbrekende aansluitingskaarten bestuursleden.
• 23-08-2018 Haeck Steven (The Old Stars)
Advies i.v.m. schrapping van Dhr. Buyck Frank.
• 23-08-2018 Wieme Peter (De Plankshotters)
Advies i.v.m ledenlijsten.
• 23-08-2018 Haeck Steven (The Old Stars)
Advies i.v.m. verzekering van Dhr. Buyck Frank.
• 23-08-2018 Minjauw Antoine (YO Landegem)
Advies i.v.m ledenlijsten.
• 23-08-2018 Wieme Peter (De Plankshotters)
Advies i.v.m. nieuw bestuurslid.
Financiën:
• De laatste facturen van het seizoen 2017-’18 werden opgestuurd naar de clubs na de
statutaire vergadering van 25 mei 2018 – samen met de afrekeningen van de
compensatiekas. Alle facturen zijn intussen ook betaald.
• De inschrijvingsgelden voor het seizoen 2018-‘19 zijn door alle clubs betaald.
• Het bedrag van 63,98 euro betaald voor hosting en registratie domeinnaam werd op 3
augustus 2018 betaald, geldig tot aug. 2019 en zal verdeeld worden over alle clubs.
• Het boekhoudverslag van het seizoen 2017-‘18 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 Deman Ander
(BT GroepDeMeyer) uitnodigen.
Competitie en Beker 2018-‘19:
• Er zijn 9 mutaties aangevraagd en aanvaard :
- Kochuyt Frederik van Sivi naar Amon Gentson
- Truyens David van Sivi naar Amon Gentson
- Van Driesche Philip van Sivi naar Amon Gentson
- Inghelbrecht Dirk van Sivi naar Amon Gentson
- Verstuyf Wouter van Santobas naar Beautox
- Balthazar Kenny van Ghent Defenders naar The Old Stars
- Dammekens Tom van Ghent Defenders naar The Old Stars
- Borgelioen Yannick van Ghent Defenders naar The Old Stars
- Van De Putte Benjamin van Ghent Defenders naar Santobas
De kosten voor deze mutaties zullen aangerekend worden op de eerste factuur,
behalve voor de nieuwe ploeg Amon Gentson.
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• De leden- en bestuurslijsten van de meeste clubs zijn tijdig aangekomen op het secretariaat.
Behalve deze van de clubs Printbehang.be, BBC Salamander, BC Vlaamse Ardennen
Ronse, Dynamo Dampoort en Beautox. In het Huishoudelijk Reglement van Basketbal
Vlaanderen is in het deel Mutaties Art. MD555 gewijzigd, in die zin dat de vroegere boete
voor het niet of laattijdig insturen van de ledenlijsten is komen te vervallen. Het enige dat
overblijft is de uiterste datum waarop schrappingen kunnen gebeuren (20 juni). Het is dan
ook opportuun dat wij geen boetes meer aanrekenen aan de clubs welke geen ledenlijst
naar ons secretariaat hebben opgestuurd. Het comité beslist om deze clubs dus geen boete
op te leggen zoals bepaald in MD 555 en gemeld op de Alg. Stat. Verg. van 25-05-2018.
• De reeds ontvangen aansluitingskaarten worden deze week teruggestuurd naar de clubs. De
nieuwe ledenlijsten worden deze week digitaal doorgestuurd naar de betrokken club en
FROS (voor de verzekering) 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
06-08-2018. Er waren enkele kleinere opmerkingen op de voorlopige kalender van
01-06-2018.
• De compensatiekas zal dit seizoen per reeks verrekend worden aan de clubs.
• Het secretariaat stuurt deze week nog een samenvatting aan alle clubs met de belangrijkste
zaken i.v.m. de competitie: wedstrijdbladen opsturen aan dhr. Van Ryssel, nieuwe
aansluitingskaarten aan het secretariaat e.e.a. …
• Alle publicaties, ploeggegevens, uitslagen, kalender en de uitslagen module zijn te vinden op
de site: www.kbov-basket.be
• Op 08-06-2018 hebben we van dhr. Goorman Tom (voorzitter van De Plankshotters) het
verzoek om verwijdering van adres en telefoonnummer van de website KBOV ontvangen.
Deze gegevens zijn intussen niet meer zichtbaar. Op de vergadering werd beslist dat deze
gegevens van de secretaris en de voorzitter moeten kenbaar zijn! Derhalve wordt aan de
betrokken club gevraagd om een nieuwe voorzitter aan te stellen tegen het einde van het
lopende seizoen.
• De nieuwe ploeg Bieliki werd gezien het ontbreken van een sporthal niet ingeschreven in de
competitie, de secretaris zal FROS hiervan verwittigen. Het inschrijvingsgeld zal teruggestort
worden. Clubs die oefenwedstrijden willen spelen tegen deze ploeg zijn hiervan vrij.
• Voor de tweede ronde komen er 2 reeksen; de nrs 1, 2 en 3 van elke reeks vormen dan de
titelreeks; de overige ploegen komen in de 2° reeks terecht. De punten behaald in de
onderlinge confrontaties in de 1e ronde blijven behouden. In elke reeks speelt elke ploeg
nog eens heen- en terug tegen de nrs 1, 2 en 3 (of 4, 5 en/of 6) van beide andere reeksen.
Dat geeft nog eens 12 speeldagen.
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• Verscheidene clubs hebben leden geschrapt, op de huidige ledenlijsten (zonder nieuwe
aansluitingen) hebben onderstaande clubs op 30 juni 2018 :
Stam
Nr

Club

30 juni
2017

30 juni
2018

104 De Maecht van Ghent

23 leden

26 leden

114 Sivi

21 leden

18 leden

123 Santobas

30 leden

29 leden

125 Printbehang.be (vroeger BBC ING)

19 leden

23 leden

130 Young Ones Landegem vzw

22 leden

23 leden

135 Feniks

28 leden

21 leden

137 BBC Salamander

17 leden

19 leden

139 WorkOut

15 leden

17 leden

140 BC Vlaamse Ardennen Ronse

22 leden

23 leden

141 The Old Stars

15 leden

18 leden

145 Dynamo Dampoort

18 leden

18 leden

147 Beautox

27 leden

30 leden

149 De Plankshotters

20 leden

19 leden

150 BT Groepdemeyer

17 leden

19 leden

151 Ghent Defenders

3 leden

13 leden

152 Amon Gentson
Totaal

297 leden 316 leden

• Gezien er aanstaande maandag de algemene verplichte scheidsrechters vergadering
doorgaat, hebben we een probleem met de eerste speeldag. De competitieverantwoordelijke
zal de wedstrijden van deze dag verplaatsen. Alle betrokken clubs worden morgen
aangeschreven.
• Dhr. Van Ryssel heeft een akkoord met Basketbal Vlaanderen om vanaf volgend seizoen
SmartClient te gebruiken voor aanduiding scheidsrechters en in een latere fase voor ingave
uitslagen. Basketbal Vlaanderen rekent hiervoor een kost aan voor het gebruik van ICT.
Deze kost zal verrekend worden over alle clubs.
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Convocaties:
• De convocateur werd gevraagd ; doch is verontschuldigd.
• Ghent Defenders beweerde vrij veel dezelfde scheidsrechter te hebben vorig seizoen… uit
nazicht van de aanduidingen is gebleken dat Ghent Defenders 4 scheidsrechters 3 maal
hebben gehad (opgeteld thuis en uit). Over alle wedstrijden van het seizoen hebben zij 28
verschillend scheidsrechters gehad. Ter vergelijking met de andere ploegen : verscheidene
teams hebben sommige scheidsrechters 4 of zelfs 5-maal tegengekomen. Sommige teams
hebben over het ganse seizoen slechts 22 of 23 verschillende scheidsrechters gehad. En
wanneer we de diversiteit (aantal verschillende scheidsrechters t.o.v. aantal gespeelde
wedstrijden) nazien blijkt dat Ghent Defenders samen met één andere ploeg de hoogste
waarde heeft, alle andere teams scoren duidelijk lager…. Deze klacht is dus totaal
onontvankelijk en onterecht !
• De aanduidingen KBOV zullen door de convocateur via SmartClient gebeuren. Deze zullen
dus niet meer beschikbaar zijn op de site van KBOV.
• De convocateur heeft voldoende scheidsrechters ter beschikking voor het KBOV.
FROS & Basketbal Vlaanderen & Raad van Bestuur.
• Op dinsdag 26 juni was er een vergadering met uitleg over het vernieuwde subsidie
reglement FROS. Dhrn. Van Ryssel en Demeester J.P. waren hier aanwezig.
• Subsidiereglement FROS zie o.a. mail van 29 juni 2018
Basisvoorwaarden waaraan en afdeling moet voldoen:
1. Alle ledenlijsten moeten ten laatste op 31 augustus aan FROS bezorgd zijn.
2. De afdeling met beschikken over een bestuur
3. Minstens één sporttak moet in competitieverband zijn.
Punten op basis waarvan de grootte van de toelage zal bepaald worden:
1. Leden
- gesubsidieerde leden
- niet-gesubsidieerde leden
- groei ledenaantal
2. Trainers
- gediplomeerde trainers (VTS) (*)
- trainers met een sporttechnisch diploma (*)
- ingeschreven personen voor een trainerscursus (*)
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3. Structurele werking
- aantal georganiseerde wedstrijden
- eventueel georganiseerde nevenactiviteiten
- initiatieven voor vrijwilligers
- intern reglement ter ondersteuning van clubs
- erkende bijscholingen voor bestuursleden
4. Sportpromotie
- brochure
- samenwerkingsverbanden
- wijze van controle effectiviteit (ledenwerving)
- website
5. Gezond en ethisch sporten
- initiatieven „Fairplay”
- leden met een diploma EHBO (*)
(*) Stavingsdocumenten zijn voor te leggen tegen uiterlijk 1 november 2018
Met het oog op eventuele subsidies die we als afdeling van FROS kunnen ontvangen,
hebben we aan alle clubs op 6 augustus gevraagd om eens door te geven wie van hun
leden:
1. Gediplomeerde trainers (diploma van Initiator, Instructeur B, Trainer B of Trainer A van
de Vlaamse Trainersschool (of gelijkgesteld), of Bachelor/Master Lichamelijke
Opvoeding) zijn er actief in je ploeg?
2. Hoeveel trainers zonder erkend VTS-diploma, maar wel met een sporttechnisch
diploma dat niet door Vlaanderen erkend wordt, zijn er actief in je ploeg?
3. Hoeveel leden van je ploeg zijn tijdens het laatste jaar ingeschreven gestart met een
VTS-opleiding?
Tot op heden hebben we nog geen enkel antwoord ontvangen.
De secretaris zal de clubs nog eens herinneren aan deze stavingsdocumenten.
• Polissen sportverzekering en nieuwe tarieven FROS werden op 5 juli 2018 doorgestuurd aan
alle clubs - deze gaan in voege vanaf 1 september 2018.
• Uitnodiging FROS naar vergadering van ons afdeling cfr. schrijven van 14 augustus - data
tegen 1 september, we zullen hen uitnodigen op de volgende comité vergadering.
• FROS leden kunnen 40% korting krijgen bij Jartazi.
• European Sport Games te Salzburg, Oosterrijk van 26 tot 30 juni 2019.

KBOVComité20180827

27/08/18

!9 / !10

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

Organiek Reglement.
• KBOV Organiek Reglement - Vraag van dhr. Robbe G. op de Alg. Verg. 2018 aangaande het
aantal nodige stemmen om verkozen te worden wordt besproken. Gezien wij ons normaliter
baseren op de reglementen van Basketbal Vlaanderen (zie o.a. AD art. 1 - 13 - 15 - 17 - 29
en CD art. 266), worden de aanpassingen zoals hieronder vermeld bijgeschreven in het
Organiek Reglement:
Bijvoegsel bij art. 9
Om verkozen te worden, moet de kandidaat de volstrekte meerderheid (dit is: ten
minste het geheel getal dat onmiddellijk hoger is dan de helft + 1) van het totaal aantal
geldig uitgebrachte stemmen behalen. Onder geldig wordt verstaan: de stemmen vóór
en de blanco’s. De Algemene Vergaderingen kunnen geldig beslissingen nemen indien
minstens de 60% van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Wanneer er minder dan
60% van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn, is er geen geldige stemming en
moet deze uitgesteld worden tot de volgende vergadering. In dit geval blijft de
herkiesbare functionaris in functie tot bij deze eerstvolgende vergadering.
Artikel 14 is aan te passen:
De voorstellen tot wijziging aan het “Organiek Reglement” worden slechts
goedgekeurd wanneer zij een 2/3 meerderheid van het totaal aantal geldig uitgebrachte
stemmen behalen. Onder geldig wordt verstaan: de stemmen vóór en de blanco’s. De
Algemene Vergaderingen kunnen geldig beslissingen nemen indien minstens een 2/3
meerderheid van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn.
• KBOV Organiek Reglement - Gelet op de ervaring opgelopen met Bieliki zal het organiek
reglement uitgebreid worden met een extra artikel : „Een nieuwe club die zich wil inschrijven
in de KBOV-Basketbal competitie dient tijdig de nodige schikkingen te treffen voor het ter
beschikking hebben van een goedgekeurde sporthal. Elke club die zich wil inschrijven voor
de competitie dient tegen uiterlijk eind maart de nodige schikkingen te treffen om
administratief in orde te zijn. Elke club dient ten minste één bestuurslid te hebben dat de
Nederlandse taal machtig is. Deze persoon dient dan ook op te treden als contactpersoon
voor de club en alle officiële instanties.”
Allerlei & Rondvraag:
• Geen extra punten.
Volgende vergadering:
• Volgende comité vergadering zal doorgaan op vrijdag 26-10-2018 om 20:00u in CC
Meulestede.
Gemaakt door De Rocker Bart,
secretaris KBOV afdeling Basketbal
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