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ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING 2020. 

Datum : Vrijdag 21 augustus 2020 om 20:00u 

Plaats : Cultureel Centrum Meulestede, Gent 

Aanwezig : 

Comité Afd. Basketbal : Dhrn Demeester J.P., Van Ryssel M., Inghelbrecht D., 
 en De Rocker B. 

Clubs : BBC De Maeght van Ghent, Sivi, Printbehang.be, YO Landegem vzw, Feniks, 
Salamander, WorkOut, Santobas, Beautox, De Plankshotters, BT 
GroepDeMeyer, Ghent Defenders, Amon Gentson en The Falcons. 

Afwezige clubs : Vlaamse Ardennen en Dynamo Dampoort. 

P.C. Oost-Vlaanderen : Dhr Robbe G. (Recht. Raad) 
    Dhr Verstichel S. (Recht. Raad en webmaster) 

Verontschuldigd :   Dhrn De Lange T. (convocateur) - Colle H. (comité lid) 

1. Openingstoespraak: 

• In zijn openingstoespraak verwelkomt dhr Van Ryssel alle aanwezigen. Hij overloopt het 
jaarverslag 2019-’20 en feliciteert de club welke het voorbije seizoen de titel veroverde. 
Gezien de COVID-19 perikelen sinds half maart 2020 is er een bizar verloop van de 
competitie geweest en is er geen beker winnaar voor dit seizoen. 

2. Jaarverslag seizoen 2019-‘20: 

• Alle clubs ontvangen een bundel met daarin volgende documenten: 
Het jaarverslag van het seizoen 2019-’20. 
Uitslagen gespeelde bekerwedstrijden seizoen 2019-’20. 
Uitslagen competitie en rangschikking seizoen 2019-’20. 
Print van de vermeldingen van de club op de website. (1) 
Clubgegevens geregistreerd op clubportaal bij FROS. (1) 
Overzicht van de huidige COVID19-richtlijnen. 

  (1) Dringend na te zien en aan te vullen indien nodig… 

• Het jaarverslag van het seizoen 2019-‘20 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 

• Het volledig jaarverslag wordt gepubliceerd op de website https://www.kbov-basket.be . 
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3. Samenstelling telbureau: 

• Gezien het meer dan ongewone verloop van de tweede ronde van de afgelopen competitie 
en de ongewone voorbereiding op het nieuwe seizoen (beiden als gevolg van de 
opgelegde COVID-19 maatregelen door de federale overheid en Basketbal Vlaanderen) 
worden er dit jaar geen comitéleden herkozen. De verkiezingstabel verschuift voor één 
jaar. 

4. Financiën: 

• Op 6 maart 2020 gebeurde de verificatie van de boekhouding van het seizoen 2018-‘19 door 
dhr Lievens Thomas (Santobas) en Deman Ander (BT GroepDeMeyer). 

• De verificateurs hebben verslag van hun controle van de boekhouding gedaan in 
aanwezigheid van de penningmeester van de Afd. Basketbal. Zij verklaren 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 2019. 

• Het financieel rapport voor het seizoen 2018-‘19 wordt goedgekeurd. 

• De verificateurs krijgen van de Alg. Vergadering ontlasting in hun functie. 

• De clubs hebben in juni hun 3° en laatste factuur ontvangen van het seizoen 2019-’20 (incl. 
afrekening van de compensatie scheidsrechters), alle facturen waren betaald voor 3 juli 
2020. 

• Alle 16 ploegen hebben hun inschrijvingsgeld voor het nieuwe seizoen tijdig betaald. 

5. Aanstelling nieuwe verificateurs: 

Volgende personen worden door de Alg. Vergadering weerhouden als verificateur voor nazicht 
van de boekhouding van het seizoen 2019-‘20: 

- Lievens Thomas (Santobas) 
- Deman Ander (BT GroepDeMeyer) 

6. Interpellaties: 

• Er zijn geen interpellaties ontvangen. 
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7. Verkiezingen comité: 

1. Er zijn dit jaar geen verkiezingen. 

2. De secretaris wijst de aanwezigen op het feit dat dhr. Colle om medische redenen afwezig 
is, jammer genoeg gebeurt dit meer dan wij en hijzelf zouden willen. Vandaar de 
dringende vraag aan de clubs om zo snel als mogelijk iemand voor te stellen die dhr. 
Colle in de (nabije) toekomst kan vervangen in het comité. 

3. Gezien er ook nog steeds één vacature vrij is, in het comité, ter vervanging van dhr. Robbe 
G. - die enkele jaren terug reeds ontslag nam. Gelet op het nakende ontslag van ook dhr 
Van Ryssel als penningmeester. Rekening houdende met de leeftijd van de overige 
comité leden. Doen we een dringende oproep aan de clubs om mensen naar voor te 
schuiven die kunnen ingewerkt worden in de taken van het comité. We hebben dringend 
ten minste één, liefst twee, nieuw(e) lid(leden) nodig voor het comité 

8. Proclamaties: 

• Kampioen 2019-‘20: BT GroepDeMeyer  

De afgevaardigde van BT GroepDeMeyer ontvangt van dhr. Van Ryssel M. de 
kampioenen trofee voor de ploeg en spelers. 

• Bekerwinnaar 2019-‘20: niemand, wegens onafgewerkte seizoen (Covid-19). 

• Er zijn geen topscorers afgewerkt wegens het onvolledige seizoen (Covid-19). 

9. Competitie en Beker 2020-‘21: 

• De problematiek rond het heropstarten van de competitie op 7 september en de huidige 
COVID-19 situatie wordt uitvoerig besproken en voorgelegd aan alle aanwezigen. 

• Alle aanwezige clubs willen starten met de competitie op 7 september, mochten er toch nog 
ploegen zijn die beslissen om niet te starten op 7 september moeten deze dat ASAP 
doorgeven, uiterlijk volgende week woensdag. De ploeg(en) die niet wensen deel te nemen 
worden niet beboet maar kunnen pas vanaf de 2e ronde (januari 2021) opnieuw deelnemen 
en dan uiteraard in de 2e reeks (Nrs 5-8). starten. Deze ploeg(en) wordt ook geschrapt in de 
eerste ronde van de beker. 

• Elke forfait tot 72u op voorhand wordt aanvaard zonder boetes. 
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• Er wordt gevraagd aan de clubs om eens duidelijk alle richtlijnen van Basketbal Vlaanderen 
na te zien en op te volgen. Zeer belangrijk zijn: 

- Elke speler (zowel thuisspelers als bezoekers) brengen hun ‚eigen’ water mee. 
- Ontsmettingsmiddel dient aanwezig te zijn op de wedstrijdtafel. 
- Enkel twee flesjes zijn te voorzien voor de refs. 
- Mondmaskerplicht voor elke niet-speler, coach of assistent coach. 
- Vervangers 1,5m afstand van de wedstrijdtafel. 
- … 

• Gezien er voor de competitie 2020-‘21 terug 16 ploegen zijn ingeschreven, zal onderstaande  
competitieformule gebruikt worden: 

- In de 1e ronde werden 2 reeksen gevormd van 8 teams; in elke groep zijn dat 14 
speeldagen. We maken reeksen volgens de rangschikking van vorig seizoen en 
aansluitend de nieuwe ploeg. Voor de reeksindeling nemen we: 

Reeks 1: 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13 en 16 
Reeks 2: 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 en 15 

- In de 2e ronde komen er terug 2 reeksen; de nrs 1, 2, 3 en 4 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, 3 en 4 (of 5, 6, 7 en 8) van de andere reeks. 
Dat geeft nog eens 8 speeldagen. 

• De competitie start op maandag 7 september 2020 ; de laatste speeldag eindigt op vrijdag 
30 april 2020. Alle clubs hebben op 5 juni per mail een digitale versie van de voorlopige 
kalender ontvangen. De definitieve kalender werd op 9 juni 2020 gepubliceerd op de 
website https://www.kbov-basket.be. 

• In de kalender werd er zoveel mogelijk rekening gehouden met de vragen van de 
verschillende clubs. 

• Daar we met 16 ploegen starten komt er een voorronde voor de KBOV-Beker en dan de 1/4e 
en 1/2e finales met heen- en terugwedstrijden. De loting voor de KBOV-Beker heeft plaats 
gehad op de comité vergadering van 19 juni 2020; de kalender is gepubliceerd op de 
website  https://www.kbov-basket.be 

• Alle clubs ontvingen de gepubliceerde gegevens van de website, de lijst met clubgegevens 
en samenstelling van de clubbesturen geregistreerd op het clubportaal van FROS ; deze 
documenten dienen uiterlijk op 25 augustus 2020 volledig ingevuld teruggestuurd te 
worden naar het secretariaat. 

• 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 
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speeldag een forfait uitslag met de statutaire boete worden toegepast. Alle clubs hebben 
een link naar een blanco medische fiche ontvangen op 19 juni 2020. 

• Er wordt erop aangedrongen dat de clubs de uitslagen direct na de wedstrijd inbrengen in de 
uitslagen module. Voor midweek wedstrijden moet dit uiterlijk om 23:30u de avond van de 
wedstrijd gebeuren volgens Art. CD267 van het HHR Basketbal Vlaanderen. 

• Aan de clubs wordt gevraagd om direct na de wedstrijd een duidelijke foto van het volledige 
originele (witte) wedstrijdblad te nemen en dit door te sturen aan wedstrijdblad@kbov-
basket.be - men moet het uiteraard nadien nog opsturen per post binnen de 3 werkdagen na 
afsluiten van de wedstrijd. 

• Ook dit seizoen zal men via de website https://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. 

• De uiterste datum voor aansluiting van nieuwe speelgerechtigde leden wordt vastgelegd op 
15 maart 2021. 

10. Allerlei en rondvraag: 

• Alle bestaande, aanwezige, clubs ontvangen van het bestuur twee nieuwe Spalding TF1000 
Legacy wedstrijdballen. De afwezige ploegen zullen deze krijgen in de loop van het 
seizoen. 

11. Slotwoord: 

Dhr Van Ryssel sluit de vergadering met een dankwoord aan alle aanwezigen; hij wenst 
iedereen en aan alle clubs een sportief seizoen 2020-’21. 

Opgemaakt door De Rocker Bart, secretaris KBOV afdeling Basketbal 
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