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ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING 2022. 

Datum : Vrijdag 10 juni 2022 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, Salamander, Gent Sonics, Vlaamse 
Ardennen, Santobas, Dynamo Dampoort, Beautox, De Plankshotters, BT 
GroepDeMeyer, Ghent Defenders, Amon Gentson, The Falcons en Fireballs. 

Afwezige clubs :  Dynamo Dampoort 

K.B.O.V. Rechterlijke Raad : Dhrn Verstichel S., Robbe G. 

1. Openingstoespraak 

• In zijn openingstoespraak verwelkomt dhr Van Ryssel alle aanwezigen. 
Hij overloopt het jaarverslag van het seizoen 2021-’22. 

2. Jaarverslag seizoen 2021-‘22 

• Alle clubs ontvangen een bundel met daarin volgende documenten: 
Dagorde voor de vergadering. 
Het jaarverslag van het seizoen 2021-’22. 
Uitslagen en rangschikkingen seizoen 2021-’22. 
Kiesformulier voor de verkiezingen 2022. 
Spelerslijst aan het eind van seizoen 2021-’22. (1) 
Lijst clubgegevens FROS. (1) 
Medische fiches voor seizoen 2022-’23 + blanco exemplaar. 

(1) Documenten na te zien en tegen uiterlijk 30 juni 2022 terug te 
 bezorgen aan het secretariaat. 

• Het jaarverslag van het seizoen 2021-‘22 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 

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

• Het telbureau van de verkiezingen wordt als volgt samengesteld: 

Voorzitter: Verstichel Stijn (lid rechterlijke raad). 
Leden:  Helderweirt Luc (De Plankshotters) 
   Lievens Thomas (Santobas) 

4. Financiën 

• Alle bestaande clubs hebben voor het afgelopen seizoen 2021-’22 en het nieuwe seizoen 
2022-’23 de helft van het normale inschrijvingsgeld van 55,00 euro betaald. De nieuwe ploeg 
heeft uiteraard het volledige inschrijvingsgeld betaald. Alle 16 ploegen hebben hun 
inschrijvingsgeld voor het nieuwe seizoen tijdig betaald. 

• De derde en laatste factuur wordt in de loop van volgende week naar alle clubs verstuurd. 

5. Aanstelling nieuwe verificateurs 

• Volgende personen worden door de Alg. Vergadering weerhouden als verificateur voor 
nazicht van de boekhouding van het seizoen 2021-’22: 

- Lievens Thomas (Santobas) 
- De Baeremaeker Hendrik (Beautox) 

6. Interpellatie Vlaamse Ardennen 

Wij ontvingen vanwege Vlaamse Ardennen een interpellatie betreffende de competitieformule 
voor het seizoen 2022-’23 : alle wedstrijden met 15 of 16 ploegen in één reeks. 

Bovenstaand competitie format zou volgende zaken betekenen t.o.v. de huidige formule met 
een voorronde (2 groepen van 8) gevolgd door een eindronde tussen de nrs 1 t/m 4 van elke 
poule (de titelreeks) en een 2e groep met de nrs 5 t/m 8 van elke poule : 

- Eén reeks van 16 ploegen betekent een totaal van 30 speeldagen en zou het onmogelijk 
maken daarbij ook nog eens de KBOV-Beker te betwisten. 

- Voor ons als inrichters wordt het misschien iets eenvoudiger om een kalender op te stellen; 
het opmaken van de kalenders voor de eindrondes komt dan immers te vervallen. 

- De clubs kunnen onmiddellijk hun zaal voor het ganse seizoen reserveren. 
- Het is dan een zeer lange competitie (van half september tot half mei). We kunnen 

onmogelijk alle speeldagen na elkaar leggen daar we altijd rekening dienen te houden met 
mogelijk uitstel wegens winterse weersomstandigheden en ook met de schoolvakanties 
(zeker Kerst- en Krokusverlof). 
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- Het inplannen van de kalender wordt heel moeilijk daar een aantal clubs (Kobbelken, 
Feniks, YO Landegem, Dynamo Dampoort, Salamander) niet wekelijks over een 
thuisterrein beschikken en het dus bijna onmogelijk om voor deze ploegen een passende 
kalender op te maken. 

- Het sportieve niveau van de competitie zal onvermijdelijk verminderen daar er wekelijks bij 
zeer veel wedstrijden eigenlijk al op voorhand de winnaar gekend zal zijn. Het verschil in 
sterkte tussen de kop en de staart van onze competitie is immers zeer groot. Wedstrijden 
met scoreverschillen van 30, 40 of meer punten zijn voor niemand (winnaars, verliezers en 
ook refs) interessant. Het systeem met 2 reeksen en eindrondes garandeert zowel de 
sterke als de zwakke teams meer wedstrijden van een gelijk niveau (zeker in de 
eindrondes). Tevens vervalt de spanning over het al dan niet halen van de topreeks voor 
de clubs uit het midden van het klassement. 

Bij de opmaak van de kalender dienen we bovendien zeker rekening te houden met: 

- De vrije week van 19 december zal zeker nodig zijn om een aantal uitgestelde wedstrijden 
te spelen. Volgens onze informatie zal Keiskant op 14 november niet beschikbaar zijn en 
moeten al zeker de voor die dag geplande wedstrijden naar 19 december verschoven 
worden (kunnen 2 of zelfs 3 wedstrijden zijn). 

- De vrije weken in februari bevatten al zeker de week van de Krokusvakantie waarin de 
meeste clubs problemen hebben met beschikbare spelers; hetzelfde geldt voor de weken 
van het Paasverlof. Deze weken zijn dan perfect om verschoven wedstrijden 
(zaalbezetting, weersomstandigheden) te (her)programmeren. 

-  Eind april is een goede periode om de competitie te beëindigen (dit is ook regel bij Basket 
Vlaanderen). Dan kan de Alg. Stat. Vergadering weer naar de normale periode van eind 
mei gebracht worden. En wie in mei nog wil spelen kan altijd nog één of meer 
oefenwedstrijden plannen. 

Ter informatie nog enkele cijfers: 

- In de voorrondes van het afgelopen seizoen (dus poule A en B samen) werden dit seizoen 
90 wedstrijden gespeeld (er waren ook 8 forfaits). Niet minder dan 60 % van de 
wedstrijden eindigden met een verschil van minimum 16 punten (in 7 gevallen was het 
verschil zelfs meer dan 50 punten). 

- In de eindrondes werden 47 wedstrijden gespeeld (er waren 9 forfaits).Hier eindigden 2/3 
van alle wedstrijden op een relatief klein verschil. Het meest opvallend is dat te zien in de 
reeks 2 (van de minder sterke teams) waar 15 van de 22 gespeelde wedstrijden  een 
relatief klein verschil hadden. 

- Alle 16 ploegen in één reeks = 30 speeldagen en 240 wedstrijden, weinig of geen plaats 
meer voor verplaatsen van wedstrijden, elke ploeg heeft dan 15 thuiswedstrijden (= ± 
1050,00 euro aan scheidsrechterskosten). 

Tijdens de vergadering trekt Vlaamse Ardennen zijn interpellatie in. 

De aanwezige clubs zijn allen akkoord om het competitieformaat te behouden zoals voorheen. 
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7. Verkiezingen 

1. Uittredend en herkiesbaar: dhr Inghelbrecht Dirk (Amon Gentson) 

Aantal uitgebrachte stemmen: 14 
Quorum: 8 (de helft van de stemmen + 1) 

Uitslag verkiezing: Dhr Inghelbrecht Dirk werd door de Algemene Vergadering verkozen 
voor een nieuwe ambtstermijn van 5 jaar als lid van het comité KBOV afdeling 
Basketbal met 14 stemmen op 14. 

8. Proclamaties 

• Kampioen 2021-‘22: BT GroepDeMeyer  

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

• Bekerwinnaar 2021-‘22: niemand, de beker werd geannuleerd. 

• Er zijn geen topscorers afgewerkt. 

9. Competitie en Beker 2022-‘23: 

• Er is voor het nieuwe seizoen een nieuwe ploeg ingeschreven: Fireballs Oudenaarde. De 
afgevaardigde wordt kort voorgesteld. 

• In de 1e ronde worden 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 12 september 2022. De laatste speeldag eindigt op vrijdag 
28 april 2023. De voorlopige kalender wordt in de komende dagen aan de clubs 
doorgestuurd. Alle clubs hebben tot 15 juli tijd om eventuele opmerkingen te formuleren. 
Daarna wordt de definitieve kalender gepubliceerd op de website https://www.kbov-
basket.be. 
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• 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 gebeurt 
tijdens de vergadering, de kalender wordt gepubliceerd op de website  https://www.kbov-
basket.be 

• 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. 

• 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. De nieuwe ploeg zal in loop van 
augustus een login en paswoord ontvangen voor de uitslagen module. 

• Alle clubs wordt gevraagd om hun ledenlijsten eens goed na te zien en de overtollige leden 
te schrappen (dit kan tot 30 juni). Nieuwe leden worden aangesloten vanaf 1 juli - de 
uiterste datum voor aansluiting van nieuwe speelgerechtigde leden wordt vastgelegd op 15 
maart 2023. 

• 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. 

• Dhr Demeester legt kort de verzekering binnen FROS uit aan de clubs. 

• De loting van de beker competitie wordt tijdens de vergadering uitgevoerd. 
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10. Allerlei en rondvraag: 

• Er zijn een aantal reglementswijzigingen van FIBA op komst, mogelijks zullen deze nog dit 
seizoen geïmplementeerd worden. Er wordt op gewezen om de site van Basketbal 
Vlaanderen in het oog te houden. 

• 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. 
Deze vraag is er nu al enkele jaren en zoals het er nu naar uit ziet zijn er reeds drie leden 
die na het verstrijken van hun verkozen periode zich niet meer herverkiesbaar zullen 
stellen… 

• In principe zijn de corona regels afgeschaft, er wordt gevraagd aan de thuisploegen om ook 
voor de bezoekers water te voorzien. 

• Alle bestaande clubs ontvangen van het bestuur één nieuwe Spalding TF1000 Legacy 
wedstrijdbal. 

11. Slotwoord: 

Dhr Van Ryssel sluit de vergadering met een dankwoord aan alle aanwezigen; hij wenst 
iedereen en aan alle clubs een sportief seizoen 2022-’23. 

Opgemaakt door De Rocker Bart, 
secretaris KBOV afdeling Basketbal 
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