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

Secretariaat:
De Rocker Bart
Termstraat 28-A
9270
Laarne
Tel.:
09 / 366 30 33
Fax.:
09 / 369 66 13
Mobiel:
0496 / 54 48 71
secretariaat.kbov@oostvlaanderen.vlaamsebasketballiga.be

ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING 2015.
Datum :

Vrijdag 22 mei 2015 om 20:00u

Plaats :

Cultureel Centrum Meulestede, Gent

Aanwezig :
Comité Afd. Basketbal :

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

Clubs :

Sivi, Santobas, BBC ING, YO Landegem, Phoenix Gunners, Salamander,
CrookyMonsters, Vlaamse Ardennen, BBC De Maeght van Ghent, The
Krawietelkes, The Old Stars, Beautox, BC GroepDeMeyer en De
Plankshotters.

V.B.L. :

Dhr. Verspecht Kurt (Financieel coördinator van de V.B.L.)

Verontschuldigd :
Comité Afd. Basketbal :
Dhr Colle H.
P.C. Oost-Vlaanderen :
Dhr De Lange T. (convocateur)
Afgevaardigden Oost-Vlaanderen : Dhr Buyck F. (Recht. Raad)
1. Openingstoespraak:
• In zijn openingstoespraak verwelkomt dhr Robbe alle aanwezigen. Hij overloopt het
jaarverslag 2014-’15 en feliciteert de clubs welke het voorbije seizoen de titel en de
beker veroverden.
2. Jaarverslag seizoen 2014-‘15:
• Het jaarverslag van het seizoen 2014-‘15 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
• Het volledig jaarverslag wordt gepubliceerd op de website.
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• Alle clubs ontvangen van de secretaris een bundel met daarin volgende documenten :
Dagorde voor de vergadering.
Het jaarverslag van het seizoen 2014-’15.
Uitslagen competitie en definitieve rangschikking seizoen 2014-’15.
Uitslagen Beker seizoen 2014-’15.
Topscoorderlijst en Scoorders 3-Ptrs seizoen 2014-’15.
Overzicht van de compensatieberekening “Competitie” seizoen 2014-’15.
Kiesformulier voor de verkiezingen 2015.
Info i.v.m. V.Z.W. versus Feitelijke Vereniging.
Informatiepakket Collectieve Sportverzekering V.L.B. (Polis nr. 45.299.698).
Ethias Polis nr. 45.054.954 voor de leden V.B.L..
Een Hart voor Sport - Belangrijke uitbreiding van polis nr. 45.054.954.
Ethias Polis nr. 45.076.721 inzake tijdelijke arbeidsongeschiktheid.
Ethias Alg. Voorw. Burg. Aansprakelijkheid en Lichamelijke Ongevallen.
Lijst met clubgegegevens en samenstelling clubbestuur.
Spelerslijsten aan het eind van seizoen 2014-’15.
Medische fiches voor seizoen 2015-’16 + blanco exemplaar.
3. Samenstelling telbureau:
• Het bureau voor het tellen van de stemmen van de verkiezingen wordt als volgt
samengesteld:
Voorzitter:
Leden:

Demeester J.P. (Sivi).
Vernimmen M. (Old Stars) & De Meyer M. (BBC ING)

4. Financiën:
• Op 8 april 2015 gebeurde de verificatie van de boekhouding van het seizoen 2013-‘14
door dhr Vernimmen Marc – de tweede verificateur was verontschuldigd.
• De verificateur doet verslag van zijn controle van de boekhouding in aanwezigheid van
de secretaris en de penningmeester van de Afd. Basketbal. Hij verklaart dat alle
verrichtingen op reglementaire wijze werden geboekt en dat de bedragen op de zichten termijnrekeningen van de Afd. Basketbal overeen stemden met de eindbalans op
datum van 30 juni 2014.
• Het financieel rapport voor het seizoen 2013-‘14 wordt goedgekeurd.
• De verificateurs krijgen van de Alg. Vergadering ontlasting in hun functie.
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• De clubs zullen begin juni hun laatste factuur ontvangen (incl. afrekening van de
compensatie scheidsrechters), deze facturen moeten betaald zijn voor eind juni.
• Alle ploegen (14 stuks) hebben hun inschrijvingsgeld betaald.
• Clubs die nog openstaande schulden van het huidige seizoen of hun inschrijvingsgeld
voor het nieuwe seizoen nog niet betaald hebben tegen 30 juni – 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 2014-‘15 :
- Lievens Thomas (Santobas)
- Vernimmen Marc (The Old Stars)
6. Interpellaties:
• Er werd één interpellatie aangevraagd : “Waarom een verdubbeling van het
inschrijvingsbedrag nu 49,90 euro, terwijl dit vorig seizoen 25,00 euro was ?”.
Gezien het inschrijvingsbedrag reeds tientallen jaren ongewijzigd was ;
terwijl alle andere kosten steeds werden aangepast aan de TTB van de VBL ;
en gezien er sinds 2014 ook recreatieve clubs werden opgenomen in de TTB ;
werd er beslist door het comité dat ook het inschrijvingsbedrag zoals bepaald in de
TTB voor recreatieve clubs voortaan zal gevraagd worden.
7. Verkiezingen comité:
Ontslagnemend en herverkiesbaar: dhr Robbe Georges (Vlaamse Ardennen Ronse)
Aantal uitgebrachte stemmen: 12
Quorum: 7 (de helft van de stemmen + 1)
• Uitslag verkiezing: Dhr Robbe Georges werd door de Algemene Vergadering verkozen
voor een nieuwe ambtstermijn van 5 jaar als lid van het comité KBOV afdeling
Basketbal met 11 stemmen op 12.
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8. Proclamaties – uitslag verkiezing:
• Kampioen 2014-‘15: BC Vlaamse Ardennen Ronse
• De afgevaardigde van BC Vlaamse Ardennen Ronse ontvangt van dhr. Robbe G. de
kampioenstrofee voor de ploeg en spelers.
• Bekerwinnaar 2014-‘15: De Maeght van Ghent.
• De wisselbeker en de medailles voor de KBOV-Beker werden uitgereikt na afloop van
de Bekerfinale in Laarne op 8 mei 2015.
• Dhr. Decaluwe J. (1980) - BBC ING was met 424 ptn topscoorder en dhr. Veldeman G.
(1976) – Vlaamse Ardennen Ronse scoorde het meeste 3-punters : 62 stuks.
Beiden worden gefeliciteerd met hun prestatie.
9. Organisatie seizoen 2016-‘17:
• Er wordt een korte schets gemaakt van de situatie :
Momenteel vallen wij als Afdeling Basketbal nog steeds onder de VZW KBOV dat op
zijn beurt werkt onder de V.L.B..
Het KBOV is een zelfstandige rechtspersoonlijkheid en zou gezien de huidige structuren
(zoals iedereen weet komen de facturen en kosten nu rechtstreeks van de V.L.B.) zijn
VZW-statuut opzeggen.
Als wij niet meer onder de VZW KBOV kunnen verder werken wordt het aangewezen
om zelf (als Afdeling basketball) een VZW te worden.
Gezien de Vlaamse Basketbal Liga sinds 2014 ook een recreatieve competitive wenst
op te starten met midweek wedstrijden. En gezien deze plannen in 2015 echt
concretere vormen kregen zouden we de oefening willen maken of het voor de clubs en
alle andere partijen niet interessant zou zijn om over te stappen naar de recreatieve
competitive van de V.B.L..
Om deze oefening voor te bereiden en een aantal antwoorden te bekomen hebben we
dhr. Verspecht Kurt (Financieel coördinator van de V.B.L.) uitgenodigd. Die aan de
hand van onderstaande vragen een tabel met antwoorden (hopelijk) kan aanvullen…
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Enkele vragen die hierbij opkomen zijn o.a. :
• Nieuwe ploegen : structuur Feitelijke Vereniging of
Vereniging Zonder Winstoogmerk of Onder bestaande V.B.L. Club (V.Z.W.).
• Kosten aan de V.B.L. : eenmalige en jaarlijkse ?
• Aansluitingskosten clubs ?
• Aansluitingskosten van spelers recreatief, spelers van andere VBL clubs, leden
van andere VBL clubs die recreatief wensen te spelen.
• Vergunningsrecht – tarief jeugdspeler of senior ?
• Vergunningsrecht van leden recreatief, spelers van andere VBL clubs, leden van
andere VBL clubs die recreatief wensen te spelen.
• Verzekeringskost : basispolis – aanvullende polis ?
• Verzekering van leden recreatief, spelers van andere VBL clubs, leden van andere
VBL clubs die recreatief wensen te spelen ?
• Wat met deze kosten als we met de volledige Afdeling Basketbal KBOV
overstappen naar de VBL ?
Grootste struikelblok blijkt het al dan niet noodzakelijk zijn van het V.Z.W. statuut. Er
zijn ook ernstige twijfels over de eigen identiteit van elke club – vandaar dat het
aansluiten bij bestaande clubs niet aangewezen is (velen vrezen dat dit goed is voor
een korte periode maar op termijn meer negatieve gevolgen zal kennen dan
positieve…).
Samengevat kunnen we besluiten dat de overstap naar de V.B.L. wel haalbaar zou zijn
als de huidige structuur van de recreatieve clubs mag blijven (hoofdzakelijk Feitelijke
Verenigingen). Dhr Verspecht zal dit navragen aan de V.B.L..
Elke ploeg moet zelf zijn verzekering naast deze van de V.B.L. eens vergelijken en
nazien of hier problemen zijn bij een eventuele overstap. Uit “goede bron” vernemen dat
bij de meeste sportongeval polissen de basispolis normaal voldoende is, doch dat men
best individueel (of per ploeg) een bijkomende verzekering (al dan niet bij een andere
maatschappij) afsluit voor bijkomende kinesitherapie beurten (meestal is dit beperkt tot
maximaal 18 beurten). Dit laatste punt is te controleren in de polis van zowel de V.B.L.
als de V.L.B..
10. Competitie en Beker 2015-‘16:
• Voor volgend seizoen zijn er twee nieuwe ploegen ingeschreven : BT GroepDeMeyer
(stamnummer 149) en De Plankshotters (stamnummer 150). De afgevaardigden van
beide teams geven een korte omschrijving van de ambities en werking van hun teams.
• Twee teams hebben een naamswijziging doorgegeven : Phoenix Gunners wordt Feniks
en The Krawietelkes wordt Dynamo Dampoort.
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• Eén team heeft besloten om niet meer in te schrijven : Givengo’99ers
• De competitie 2015-‘16 zal dus uit 1 reeks van 14 clubs bestaan (26 speeldagen). De
competitie start op maandag 7 september 2015 ; de laatste speeldag eindigt op
donderdag 28 april 2016. Alle clubs zullen uiterlijk 1 juni een digitale versie van de
voorlopige kalender ontvangen ; de clubs dienen uiterlijk op 30 juni 2015 eventuele
opmerkingen te laten geworden aan het secretariaat. Alle latere wijzigingen /
opmerkingen zullen aanzien worden als kalenderwijzigingen. Gelet op de laattijdige
kalenderwijzigingen van het afgelopen seizoen wordt er op gewezen dat iedereen deze
voorlopige kalender ten gronde naziet !
• Voor de opmaak van de kalender wordt er in de mate van het mogelijke rekening
gehouden met :
“Tegengestelde” ploegen zijn:
• BBC Sivi & CrookyMonsters (Keiskant, Drongen)
• BBC The Old Stars & De Maecht van Ghent (Keiskant, Drongen)
Vragen van clubs:
• ING thuiswedstrijden op ONPARE weken.
• Feniks thuiswedstrijden op PARE weken, woensdag.
• Dynamo Dampoort thuiswedstrijden op ONPARE weken.
• Beautox thuiswedstrijden op ONPARE weken, in Bourgoyen.
• BT GroepDeMeyer thuiswedstrijden op PARE weken
• BBC Salamander : aanvangsuur thuiswedstrijden 21:15u.
• BC Vlaamse Ardennen Ronse : vrij in de week van 11 jan 2016
(tenzij thuis op donderdag).
Bij de opmaak van de kalender wordt er dit seizoen (in de mate van het mogelijke)
rekening gehouden met het feit dat de telling van de weeknummers met de
jaarovergang verspringt : volgens de kalender start week 1 van 2016 op 4 januari.
Gezien de week van 28 december 2015 t.e.m. 3 januari 2016 echter week 53 van 2015
is – zouden we hier twee opeenvolgende oneven weken hebben en wordt er in 2016
geen rekening gehouden met de weeknummers van de kalender. In 2016 loopt de
telling van 2015 door : week 1 wordt dus 54 en EVEN.
• 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 2014-'15 vrijgesteld zijn) – evenals de kwart en halve finales
– zullen gespeeld worden met rechtstreekse uitschakeling.
De lottrekking voor de KBOV-Beker heeft plaats tijdens de vergadering ; de kalender zal
gepubliceerd worden op de website van het Prov. Comité Oost-Vlaanderen.
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• Alle clubs ontvingen de mechanografische lijsten, de lijst met clubgegevens en
samenstelling van de clubbesturen voor het seizoen 2015-’16 ; deze documenten
dienen uiterlijk op 15 juni 2015 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 forfaituitslag 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.
• Ook dit seizoen zal men via de website een "vademecum" kunnen raadplegen en
uitprinten. Dit vademecum vervangt de traditionele kalenderboekjes met daarin alle
gegevens van de clubs.
• De samenstelling van het comité van de Afd. Basketbal, de adressenlijst van de clubs
en de volledige speelkalender zullen te raadplegen zijn op de website van het Prov.
Comité Oost-Vlaanderen.
• Alle ledenlijsten en reglementen van het K.B.O.V. zullen gepubliceerd worden op de
website van het Prov. Comité Oost-Vlaanderen.
• De formule voor het inbrengen van de wedstrijduitslagen via de uitslagenmodule blijft
behouden.
• 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 mechanografische lijst 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 2016.
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Allerlei en rondvraag:
• Geen punten.
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 2015-‘16.
Opgemaakt door De Rocker Bart, secretaris KBOV afdeling Basketbal
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