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ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING 2021. 

Datum : Vrijdag 10 september 2021 om 20:00u 

Plaats : Sint-Jans College te Heiveldstraat 117, 9040 Sint-Amandsberg. 

Aanwezig : 

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

Clubs : Sivi, Kobbelken, YO Landegem vzw, Feniks, Gent Sonics, Beautox, De 
Plankshotters, BT GroepDeMeyer, Ghent Defenders, Amon Gentson, Vlaamse 
Ardennen, Dynamo Dampoort, Santobas en The Falcons. 

Afwezige clubs : Salamander. 

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

Verontschuldigd :   Veeckman Silke (FROS) 

1. Openingstoespraak: 

• In zijn openingstoespraak verwelkomt dhr Van Ryssel alle aanwezigen. Hij betreurt dat er 
wegens de COVID-19 pandemie geen seizoen 2020-’21 is doorgegaan en hoopt dat we 
vanaf eind september kunnen herstarten met een normale competitie. Er wordt ook een 
korte verklaring gegeven waarom de locatie van de KBOV vergaderingen werd aangepast. 

2. Jaarverslag seizoen 2020-‘21: 

• Gezien er geen basketbal seizoen 2020-’21 is doorgegaan wegens de opgelegde COVID-19 
maatregelen door de federale overheid en Basketbal Vlaanderen is het ook niet nodig om 
een jaarverslag van dit seizoen op te maken. Hierdoor zijn er voor het seizoen 2020-’21 
geen winnaars of verliezers… 

3. Samenstelling telbureau: 

• Gezien het niet doorgaan van de competitie 2020-’21 worden er ook dit jaar geen 
comitéleden herkozen. De verkiezingstabel verschuift andermaal voor één jaar. 
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4. Financiën: 

• Alle clubs hebben voor het seizoen 2020-’21 het normale inschrijvingsgeld van 55,00 euro 
betaald. Gezien de praktisch volledige schrapping van dit seizoen als gevolg van de COVID-
pandemie, kregen de clubs weinig of geen waar voor hun geld. Terugbetalen van de reeds 
betaalde 55,00 euro kan niet; volgend seizoen geen inschrijvingsgeld vragen kan ook niet (of 
we verliezen ons recht op subsidies vanwege Sport Vlaanderen). Het comité beslist wel om 
alle clubs - die ingeschreven waren voor het geschrapte seizoen 2020-’21 - in het seizoen 
2021-‘22 en het daarop volgende seizoen slechts de helft van het gevraagde 
inschrijvingsgeld te laten betalen. 

• Tot vorig seizoen betalen alle clubs bij de 1° en 2° factuur van het seizoen 0,75 euro 
(“Bijdrage per lid”). Deze inkomsten worden gebruikt om 3 personen (secretaris, 
penningmeester en convocateur) een kleine vergoeding (0,50 euro per lid) voor hun 
uitgevoerde (vrijwilligers) jobs te geven. Vanaf 01-10-2020 wordt de functie van convocateur 
uitgevoerd door een vast personeelslid van Basketbal Vlaanderen (dhr Kurt Coppens). Deze 
nieuwe convocateur is aangesteld om ALLE competities in Vlaanderen (landelijke en 
provinciale seniors, alle jeugdreeksen, alle aanklevende verbonden zoals wijzelf en bv ook 
de schoolcompetities) van scheidsrechters te voorzien. Het comité heeft dan ook beslist om 
deze convocateur vanuit KBOV-Basketbal geen (vrijwilligers) vergoeding meer te geven. 
Voor de clubs bespaart dit 0,50 euro per lid per seizoen. 

• Op 03-08-2021 werd het financieel rapport seizoen 2020-’21 aan de comité leden 
doorgestuurd.Tijdens de comité vergadering van 19-08-2021 werd dit rapport overlopen en 
nagezien. Gezien er geen competitie is doorgegaan vorig seizoen en gelet op de Covid-
richtlijnen is er ook geen verificatie van de boekhouding van het seizoen 2019-’20 
doorgegaan. Het comité vraagt aan de aanwezige leden op huidige vergadering de 
uitzonderlijke goedkeuring van beide financiële rapporten. De aanwezige clubs aanvaarden 
de financiële rapporten van de seizoenen 2019-’20 en 2020-’21 met 14 stemmen op 14 
aanwezige clubs. 

• Demeester Jean-Pierre (Comitélid KBOV) heeft op 21-06-2021 het verslag van de algemene 
vergadering FROS 22-04-2021 doorgestuurd. Belangrijkste punt voor de clubs / leden van 
KBOV. is dat FROS een coronakorting van 22% heeft toegekend in november 2020 aan alle 
clubs op hun verzekeringsfactuur van 2020-’21. 

• Alle 15 ploegen hebben hun inschrijvingsgeld voor het nieuwe seizoen tijdig betaald. 

5. Verkiezingen comité: 

• Er zijn ook dit seizoen geen verkiezingen. 
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6. Competitie en Beker 2021-‘22: 

• We hebben besloten de richtlijnen verstrekt door Basketbal Vlaanderen te volgen in die zin 
dat we onze competitie ook een aantal weken later laten aanvangen dan normaal het geval 
was.  De KBOV-competitie zal dan ook pas aanvangen op maandag 27/09/2021. Dit geeft de 
clubs de mogelijkheid om in de maanden augustus en/of september trainingen in te leggen 
en/of oefenwedstrijden te spelen; door het niet doorgaan van het seizoen 2020-’21 liggen de 
spelers immers allemaal bijna een jaar stil (sommigen zelfs anderhalf jaar) zodat iets meer 
voorbereiding wel een noodzaak wordt. 

• De Maeght van Ghent heeft op 21 mei 2021 besloten te stoppen. 

• De ploeg Printbehang.be heeft hun naam aangepast naar: ‘Kobbelken’ 

• De reeksindeling voor de 1e ronde van het nieuwe seizoen werd opgemaakt in functie van 
de eindklassementen van het laatste seizoen (2019-’20). Dit geeft volgende indeling: 

 Reeks A: BT GroepDeMeyer, Beautox, Amon Gentson, Gent Sonics, 
   De Plankshotters, Feniks, Ghent Defenders en Sivi 
 Reeks B: The Falcons, Kobbelken (ex-Printbehang.be), Santobas, Vl. Ardennen, 
   YO Landegem, Dynamo Dampoort en Salamander 

• De competitie start op maandag 27 september 2021, behoudens enkele vooruitgeschoven 
wedstrijden die een week eerder worden gespeeld. De laatste speeldag eindigt op vrijdag 
13 mei 2022. De definitieve kalender werd op 2 augustus 2021 gepubliceerd op de website 
https://www.kbov-basket.be. 

• De voorlopige kalender werd overgemaakt aan de clubs op 11-06-2021. Er werden enkele 
wijzigingen doorgegeven en verwerkt, zodat de definitieve kalender werd doorgestuurd aan 
de clubs op 02-08-2021. Sinds begin augustus staat ook de definitieve kalender op de 
website en zijn alle eventuele wijzigingen te behandelen als kalenderwijzigingen. Deze 
kalender zit intussen ook in Smartcliënt (SBO) - het computer systeem van Basketbal 
Vlaanderen. Dit laatste is voor de aanduiding van de scheidsrechters door de convocateur 
van Basketbal Vlaanderen. 

• De KBOV- Beker dienden we lichtjes aan te passen aan de gewijzigde competitieperiode. De 
Beker start pas na Nieuwjaar en zowel in de 1e ronde als de kwartfinales wordt gespeeld 
met rechtstreekse eliminatie; de halve finales blijven met heen- en terugwedstrijd. De finale 
blijft ingekaderd in het programma voor de finale-dagen van de provinciale bekers (weekend 
van 20, 21 en 22 mei 2022). De trekking van de beker gebeurt tijdens de vergadering. 

• 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. 
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• 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. Het originele 
wedstrijdblad (witte exemplaar) dient direct na de wedstrijd per post te worden opgestuurd 
naar de competitieverantwoordelijke: dhr. Van Ryssel Marc. 

• 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 2022. 

• Alle clubs zullen in de loop van volgende week hun ledenlijsten ontvangen. 

7. FROS en verzekering Ethias 

• Een kort overzicht van de verzekeringspolissen Ethias wordt besproken door dhr. Demeester 
en alle clubs ontvangen een overzicht van de verzekerende leden. 

• In de verzekeringspolis van Ethias zit ook een deel Burgelijke Aansprakelijkheid. De ploegen 
die spelen in de sporthallen van Farys hebben daar via Farys ook een zekere dekking 
Burgelijke Aansprakelijkheid. 

• Er wordt gewezen op de nodige formulieren voor de eventuele ongevalsaangiftes. 

• Het stappenplan van wat te doen bij een ongeval wordt eveneens voorgelegd. Alle gegevens 
moeten doorgestuurd worden naar FROS, niet naar Ethias. Na nazicht door FROS zal het 
dossier verder worden verwerkt via Ethias rechtstreeks met de betrokken persoon. 
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8. Allerlei en rondvraag: 

• Dhr. Van Ryssel dringt aan op nieuwe comité leden die in de loop van dit seizoen het comité 
kunnen versterken. Er zijn echt dringend nieuwe mensen nodig, de oudere comité leden 
overwegen het stopzetten van hun activiteiten. Zonder nieuwe leden ziet het ernaar uit dat 
er na dit seizoen nog max. één seizoen zal verder kunnen gespeeld binnen het KBOV. 

9. Slotwoord: 

Dhr Van Ryssel sluit de vergadering met een dankwoord aan alle aanwezigen; hij wenst 
iedereen en aan alle clubs een sportief seizoen 2021-’22. 

Opgemaakt door De Rocker Bart, 
secretaris KBOV afdeling Basketbal 
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