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 2018.
Datum :

Vrijdag 25 mei 2018 om 20:00u

Plaats :

Cultureel Centrum Meulestede, Gent

Aanwezig :
Comité Afd. Basketbal :
Clubs :

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

BBC De Maeght van Ghent, Sivi, Santobas, Printbehang.be, YO Landegem vzw,
Feniks, Salamander, WorkOut, Vlaamse Ardennen, The Old Stars, Dynamo
Dampoort, Beautox, De Plankshotters, BT GroepDeMeyer, Ghent Defenders,
Amon Gentson en Bieliki.

P.C. Oost-Vlaanderen :
Verontschuldigd :

Dhr Robbe G. (Recht. Raad)
Dhr Verstichel S. (Recht. Raad en webmaster)

1. Openingstoespraak:
• In zijn openingstoespraak verwelkomt dhr Van Ryssel alle aanwezigen. Hij overloopt het
jaarverslag 2017-’18 en feliciteert de clubs welke het voorbije seizoen de titel en de beker
veroverden.
2. Jaarverslag seizoen 2017-‘18:
• Alle clubs ontvangen een bundel met daarin volgende documenten:
Dagorde voor de vergadering.
Het jaarverslag van het seizoen 2017-’18.
Aangepast Organiek Reglement.
Aangepast Reglement Mutaties en mutatieformulier.
Aangepaste Administratieve Richtlijnen.
Kiesformulier voor de verkiezingen 2018.
Uitslagen Beker seizoen 2017-’18.
Uitslagen competitie en definitieve rangschikking seizoen 2017-’18.
Topscorers lijst en Scorers 3-punters seizoen 2017-’18.
Indeling reeksen en speeldagen seizoen 2018-’19.
Formulier loting beker seizoen 2018-’19.
Vergelijking verzekering V.L.B. versus FROS (vanaf seizoen 2018-’19).
Overzicht van de compensatieberekening “Competitie” seizoen 2017-’18.
Lijst met clubgegevens en samenstelling clubbestuur. (*)
Spelerslijst aan het eind van seizoen 2017-’18. (*)
Medische fiches voor seizoen 2018-’19 + blanco exemplaar.
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(*) Deze documenten zijn na te zien en tegen uiterlijk 30 juni 2018 terug te bezorgen
aan het secretariaat.
• Het jaarverslag van het seizoen 2017-‘18 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.
• Het volledig jaarverslag wordt gepubliceerd op de web-site www.kbov-basket.be .
3. Samenstelling telbureau:
• Het bureau voor het tellen van de stemmen van de verkiezingen wordt als volgt
samengesteld:
Voorzitter:
Leden:

Robbe G. (lid rechterlijke raad).
Janssens Gert (YO Landegem) &
Duhain Koen. (BC GroepDeMeyer)

4. Financiën:
• Op 8 december 2017 gebeurde de verificatie van de boekhouding van het seizoen 2016-‘17
door dhr Lievens Thomas (Santobas) de tweede verificateur dhr De Baeremaeker Hendrik
(Beautox) was verontschuldigd.
• De verificateur heeft verslag van zijn controle van de boekhouding gedaan 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 zicht- en
termijnrekeningen van de Afd. Basketbal overeenstemden met de eindbalans op datum
van 30 juni 2017.
• Het financieel rapport voor het seizoen 2016-‘17 wordt goedgekeurd.
• De verificateurs krijgen van de Alg. Vergadering ontlasting in hun functie.
• De clubs zullen volgende week hun 3° en laatste factuur ontvangen van het huidige seizoen
(incl. afrekening van de compensatie scheidsrechters), deze facturen moeten betaald zijn
voor eind juni.
• Tot op heden hebben 16 van de 17 ploegen hun inschrijvingsgeld voor het nieuwe seizoen
betaald.
• Clubs die nog openstaande schulden van het huidige seizoen hebben op 30 juni 2018 –
zullen niet mogen starten in het nieuwe seizoen.
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5. Aanstelling nieuwe verificateurs:
Volgende personen worden door de Alg. Vergadering weerhouden als verificateur voor nazicht
van de boekhouding van het seizoen 2017-‘18:
- Lievens Thomas (Santobas)
- Deman Ander (BT GroepDeMeyer)
6. Interpellaties:
• Het Organiek Reglement KBOV is wat aan te passen:
- de Vlaamse Basketbal Liga (V.B.L.) wordt Basketbal Vlaanderen (BVL)
- enkele kleinere aanpassingen in schrijfwijze der zinnen.
- alle aanpassingen werden aanvaard op de Alg. Stat. Vergadering.
• Het Reglement voor aansluitingen en mutaties KBOV is wat aan te passen:
- de Koninklijke Belgische Basketbalbond (K.B.B.B.) wordt Basketbal Vlaanderen
- de kosten voor een mutatie worden naar 10,00 euro gebracht.
- alle aanpassingen werden aanvaard op de Alg. Stat. Vergadering.
7. Verkiezingen comité:
1. Uittredend en herkiesbaar: dhr Colle Henri (De Maeght van Ghent)
Aantal uitgebrachte stemmen: 15
Quorum: 9 (de helft van de stemmen + 1)
Uitslag verkiezing: Dhr Colle Henri werd door de Algemene Vergadering verkozen voor
een nieuwe ambtstermijn van 5 jaar als lid van het comité KBOV afdeling Basketbal
met 15 stemmen op 15.
2. Uittredend en herkiesbaar: dhr Demeester Jean-Pierre (BBC Sivi)
Aantal uitgebrachte stemmen: 15
Quorum: 9 (de helft van de stemmen + 1)
Uitslag verkiezing: Dhr Demeester Jean-Pierre werd door de Algemene Vergadering
verkozen voor een nieuwe ambtstermijn van 5 jaar als lid van het comité KBOV
afdeling Basketbal met 15 stemmen op 15.
3. Er is nog steeds 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 2017-‘18: De Maeght van Ghent
De afgevaardigde van De Maeght van Ghent ontvangt van dhr. Van Ryssel M. de
kampioenen trofee voor de ploeg en spelers.
• Bekerwinnaar 2017-‘18: Santobas
De wisselbeker en de medailles voor de KBOV-Beker werden uitgereikt na afloop van de
Bekerfinale in Knesselare op 4 mei 2018.
• Dhr. Vanderbauwhede S. - Santobas was met 516 ptn topscorer en dhr Truyens D. - Sivi
scoorde het meeste 3-punters : 75 stuks. Beiden worden gefeliciteerd met hun prestatie.
9. Competitie en Beker 2018-‘19:
• Voor volgend seizoen waren er vier kandidaat nieuwe ploegen. Twee teams zijn
ingeschreven voor het nieuwe seizoen: Amon Gentson en Bieliki. De anderen hebben
afgehaakt. Beide nieuwe ploegen geven een korte voorstelling van hun teams.
• Onderstaande wijzigingen zijn genoteerd:
- 151 Ghent Defenders:
- Nieuwe voorzitter, De Coene Tim.
- Nieuwe secretaris, Seeldragers Iwan.
Hierbij wordt er aan de ploeg duidelijk gemaakt dat het correspondentieadres het
adres is van de secretaris, niet dit van de voorzitter…
• Gezien er voor de competitie 2018-‘19 twee extra ploegen zijn ingeschreven, we zijn nu met
17 ploegen) zal de competitieformule grondig gewijzigd worden:

- In de 1e ronde worden 3 reeksen gevormd van maximaal 6 teams; in elke groep zijn dat
10 speeldagen. We maken reeksen volgens de rangschikking van vorig seizoen en
aansluitend de nieuwe ploegen (zie bijlage).

- In de 2e 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 6) van beide andere reeksen.
Dat geeft nog eens 12 speeldagen.
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• De competitie start op maandag 3 september 2018 ; de laatste speeldag eindigt op vrijdag 3
mei 2019. Alle clubs zullen uiterlijk 30 mei een digitale versie van de voorlopige kalender
ontvangen ; de clubs dienen uiterlijk op 30 juni 2018 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! De definitieve kalender zal gepubliceerd
worden op de website www.kbov-basket.be.
• In de 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).
- Beautox en Ghent Defenders (Keiskant Drongen).
- BT GroepDeMeyer en Amon Gentson (Keiskant, Drongen)
Vragen van „tegengestelde” clubs:
- BBC Sivi thuiswedstrijden op ONPARE weken.
- Workout thuiswedstrijden op PARE weken.
- BBC The Old Stars op ONPARE weken.
- De Maecht van Ghent op PARE weken.
- Beautox thuiswedstrijden op PARE weken.
- Ghent Defenders thuiswedstrijden op ONPARE weken.
- BT GroepDeMeyer thuiswedstrijden op PARE weken.
- Amon Gentson thuiswedstrijden op ONPARE weken.
Vragen van clubs met „voorrang”:
- Santobas thuiswedstrijden steeds op dezelfde weken.
- Printbehang.be thuiswedstrijden op ONPARE weken.
- Dynamo Dampoort thuiswedstrijden op ONPARE weken.
- BC Vlaamse Ardennen Ronse: vrij in de week van 7 jan 2019
(tenzij thuis op donderdag 10 januari).
- Feniks thuiswedstrijden op PARE weken.
• Daar we met meer dan 16 ploegen starten komt er een ronde meer voor de KBOV-Beker:
een voorronde tussen de nieuwe clubs en dan 1/8e finales met 16 en zo verder. 1/8e en
1/4e finales zijn met rechtstreekse uitschakeling; de 1/2e finales blijven met heen- en
terugwedstrijden. De loting voor de KBOV-Beker heeft plaats tijdens de vergadering ; de
kalender zal gepubliceerd worden op de website www.kbov-basket.be.
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• Alle clubs ontvingen de spelerslijsten, de lijst met clubgegevens en samenstelling van de
clubbesturen voor het seizoen 2018-’19 ; deze documenten dienen uiterlijk op 30 juni 2018
volledig ingevuld teruggestuurd te worden naar het secretariaat. Bij laattijdigheid wordt de
boete zoals voorzien in VMD 555 toegepast.

- Op de ledenlijsten die naar de clubs en de verzekering gestuurd worden staat voortaan
het rijksregisternummer van de leden (Vlaams Decreet 01/01/17). De lijsten gepubliceerd
op de website vermelden dit nummer niet.
• 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.
• Ook dit seizoen zal men via de website www.kbov-basket.be onderstaande documenten
kunnen raadplegen:
• Alle clubgegevens.
• Alle wedstrijd gegevens.
• De samenstelling van het Sportcomité van de Afd. Basketbal.
• Alle ledenlijsten.
• De reglementen van het K.B.O.V. en Basketbal Vlaanderen.
• De uitslagen module voor het inbrengen van de wedstrijd uitslagen.
• Eventuele nuttige links naar Basketbal Vlaanderen en FROS.
• 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 2019.
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• Dhr. Demeester J.P. geeft een korte uiteenzetting van de huidige (V.L.B. via Ethias) en
nieuwe polisvoorwaarden (FROS via Arena).
• Gezien FROS heeft beslist om de verzekeringspolissen aan te passen hebben wij een kort
overzicht gemaakt waar de verschillende nieuwe polismogelijkheden op vermeld staan
(vooral prijsmatig). Jammer genoeg is dit nog steeds onder voorbehoud, normaliter zou er
in de loop van de maand juli een circulaire vanwege FROS moeten komen die deze
polissen officieel dient te bevestigen. Een (voorlopig) overzicht van de verschillende
nieuwe polismogelijkheden wordt op de vergadering kort besproken en aan alle clubs ter
informatie meegegeven.
• Het comité kan op basis van deze vergelijking de clubs aanbevelen om iedereen te
verzekeren in de hoogste categorie, gezien hier de leden maximaal verzekerd zijn en ook
eventuele hartproblemen verzekerd zijn. Het geringe prijsverschil kan nooit opwegen
wanneer er iemand een ernstig probleem (laat staan hartprobleem) zou oplopen tijdens
een van onze wedstrijden.
10. Allerlei en rondvraag:
• Dhr. Robbe G. (voorzitter van de Rechterlijke Raad) drukt nogmaals op het hart van de
aanwezigen dat ons competitie een recreatief karakter heeft. De scheidsrechters en de
rechterlijke raad heeft geen baat bij klachten van eender wie over scheidsrechters
• De nieuwe ploegen zullen in loop van augustus een login en paswoord ontvangen voor de
uitslagen module.
• De voorlopige kalender wordt op papier aan alle clubs meegegeven.
11. Slotwoord:
Dhr Van Ryssel sluit de vergadering met een dankwoord aan alle aanwezigen; hij wenst
iedereen een goed verlof en aan alle clubs een sportief seizoen 2018-‘19.

Opgemaakt door De Rocker Bart, secretaris KBOV afdeling Basketbal
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