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

Comité vergadering van 20-09-2019.
Aanwezig: Dhrn Inghelbrecht D., Van Ryssel M., Colle H., Demeester J.P. en De Rocker B.
Verontschuldigd: Dhrn Verstichel S. (webmaster) en De Lange T. (convocateur)
Verwelkoming door de voorzitter:
• Dhr Van Ryssel verwelkomt alle aanwezigen op de eerste comité vergadering van het
seizoen en opent de vergadering.
Verslagen vorige vergaderingen:
• Het verslag van de Algemene Statutaire vergadering 31-05-2019 wordt goedgekeurd.
• Het verslag van de Comité vergadering 31-05-2019 wordt goedgekeurd.
• De nieuwe administratieve richtlijnen 2019 worden goedgekeurd.
Briefwisseling:
Inkomende:
• 04-06-2019 De Boeck Jan (Y.O. Landegem)
Vragen i.v.m. voorlopige kalender.
• 11-06-2019 De Boeck Jan (Y.O. Landegem)
Vragen i.v.m. 2° ronde.
• 13-06-2019 De Clercq Kurth (De Maecht van Ghent)
Info i.v.m. geplande wedstrijd van 11-11.
• 21-06-2019 Demeester Jean-Pierre (comitélid)
Info i.v.m. geplande wedstrijden van 11-11.
• 10-07-2019 Goudket Vincent
Info i.v.m. nieuwe ploeg in KBOV.
• 12-08-2019 Veeckman Silke (FROS)
Vragenlijst / webformulier i.v.m. nieuwe website.
• 26-08-2019 Labiau Frank (Vlaamse Ardennen)
Adreswijzigingen spelers.
• 28-08-2019 Seeldrayers Iwan (Ghent Defenders)
Vraag naar schrappen van nog 2 personen op de ledenlijst.
• 28-08-2019 Veeckman Silke (FROS)
Uitnodiging voor opleiding club API .
• 30-08-2019 De Beule Ken (Salamander)
Vraag naar schrappen van nog 3 personen op de ledenlijst.
• 31-08-2019 De Lange Toon (convocateur)
Verontschuldiging voor comité vergadering van 06-09-2019.
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• 01-09-2019 Lefever Luc (The Falcons)
Melding foutieve sporthal op website.
• 02-09-2019 Van Troye Jens (BT GroepDeMeyer)
Melding fout op ledenlijst.
• 02-09-2019 De Clerck Joris
Vraag naar info clubs.
• 02-09-2019 Staelens Filip (Amon Gentson)
Reactie op tijdelijke schrapping Amon Gentson.
• 02-09-2019 Deham Kathleen (BT GroepDeMeyer)
Uitslagenmodule werkt niet.
• 03-09-2019 Schiffer Benno (Workout)
Uitslagenmodule werkt niet.
Wijziging secretaris.
• 03-09-2019 Van Goethem Sally (FROS)
Vraag i.v.m. schrappingen op ledenlijst door Workout.
• 03-09-2019 Staelens Filip (Amon Gentson)
Betalingsbewijs Amon Gentson.
• 04-09-2019 Veeckman Silke (FROS)
Correct telefoonnr. FROS.
• 04-09-2019 Van Goethem Sally (FROS)
Info i.v.m. schrappingen op ledenlijst door Workout.
• 04-09-2019 Van Goethem Sally (FROS)
Info i.v.m. ledenlijst Amon Gentson.
• 05-09-2019 Vermeir Paskal (CC Meulestede)
Probleem met vergadering van 06-09-2019.
• 09-09-2019 Lievens Thomas (Santobas)
Vraag inzake nieuwe aansluitingen.
• 09-09-2019 Van Goethem Sally (FROS)
Info i.v.m. ledenlijst Amon Gentson.
• 09-09-2019 Van Driessche Philip (Amon Gentson)
Info i.v.m. nieuwe aansluitingen.
• 09-09-2019 De Baeremaeker Hendrik (Beautox)
Info ontbrekend wedstrijdblad wedstrijd 970011.
• 10-09-2019 Clinckspoor Kurt (The Falcons)
Vraag inzake nieuwe aansluitingen.
• 11-09-2019 Van Langenhove Jan (Dynamo Dampoort)
Aanvraag nieuwe login uitslagenmodule.
• 12-09-2019 Kochuyt Frederik (Amon Gentson)
Verzoek voor herprogrammering wedstrijdnr. 970014.
• 13-09-2019 Labiau Frank (Vlaamse Ardennen)
Aanvraag nieuwe login uitslagenmodule.
• 16-09-2019 De Baeremaeker Hendrik (Beautox)
Akkoord kalenderwijziging wedstrijd 970031.
• 17-09-2019 Van Goethem Sally (FROS)
Vragenlijst BSF 2019.
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Uitgaande:
• 01-06-2019 Alle clubs en comité leden
Voorlopige kalender competitie en beker 2019-‘20.
• 05-06-2019 Alle clubs
Laatste facturen van 2018-’19.
• 10-06-2019 Alle clubs en comité leden
Voorlopige kalender competitie en beker 2019-’20.
Opmerkingen op deze kalender.
• 14-06-2019 De Clercq Kurth (De Maecht van Ghent)
Info i.v.m. geplande wedstrijd van 11-11.
• 19-06-2019 Van Ryssel Marc (competitie verantwoordelijke)
Info i.v.m. ontvangen documenten van clubs.
• 21-06-2019 Van Ryssel Marc (competitie verantwoordelijke)
Info i.v.m. wedstrijden in voorlopige kalender van 11-11.
• 10-07-2019 Alle comité leden
Stand betalingen clubs seizoen 2018-‘19.
• 10-07-2019 Dynamo Dampoort en Amon Gentson
Rappel openstaande betalingen 3° factuur seizoen 2018-‘19.
• 12-08-2019 Meert Tom en De Lange Toon (Basketbal Vlaanderen)
Info i.v.m. het integreren van KBOV in SBO.
• 12-08-2019 Amon Gentson
Mogelijke schrapping gezien openstaande betaling.
• 13-08-2019 Sportdienst Stad Gent
Kalender competitie en beker seizoen 2019-’20.
• 13-08-2019 Alle clubs
Verplaatsing wedstrijden gepland op 11-11 naar 28-10.
• 14-08-2019 Bonte Michiel (Dynamo Dampoort)
Advies inzake mogelijke kalender wijziging wedstrijd van 14-10-2019.
• 27-08-2019 Van Goethem Sally & Veeckman Silke (FROS)
Info i.v.m. nieuwe clubs en wijzigingen clubbesturen.
• 27-08-2019 Alle clubs
Huidige ledenlijst.
• 30-08-2019 Alle clubs
Info i.v.m. aanvang nieuw seizoen.
• 30-08-2019 Vens Kurt (Salamander)
Info i.v.m. nieuwe aansluitingskaart en schrapping van leden.
• 31-08-2019 WorkOut, Santobas, Ghent Defenders en The Falcons
Info i.v.m. nieuwe login en paswoord uitslagenmodule KBOV.
• 31-08-2019 Comité leden
Uitnodiging comité vergadering dd 06-09-2019
• 01-09-2019 Bonte Michiel (Dynamo Dampoort) & sportdienst Gent
Advies inzake mogelijke kalender wijziging wedstrijd van 14-10-2019.
• 01-09-2019 Labiau Frank (Vlaamse Ardennen)
Advies inzake definitieve kalender.
• 01-09-2019 Alle clubs en comité leden
FROS Uitnodiging voor opleiding club API.
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• 02-09-2019 Amon Gentson
Tijdelijke schrapping gezien openstaande betaling en forfait wedstrijd 970014.
• 02-09-2019 De Plankshotters
Bevestiging forfait Amon Gentson voor wedstrijd 970014.
• 02-09-2019 Van Driessche Philip (Amon Gentson)
Bevestiging openstaande betaling.
• 02-09-2019 De Lange Toon (convocateur)
Bevestiging forfait Amon Gentson voor wedstrijd 970014.
• 03-09-2019 Schiffer Benno (WorkOut)
Info i.v.m. nieuwe login en paswoord uitslagenmodule KBOV.
• 03-09-2019 Bonte Michiel (Dynamo Dampoort) & Sportdienst Gent
Bevestiging zaalwijziging thuiswedstrijd van 14-10-2019.
• 03-09-2019 Alle clubs
Ontvangen onvolledige aansluitingskaart Lamiroy.
• 04-09-2019 Van Goethem Sally (FROS)
Info i.v.m. schrappingen op ledenlijst door Workout.
• 04-09-2019 Schiffer Benno (WorkOut)
Info ivm aangepaste login en paswoord uitslagenmodule KBOV.
Extra info nodig voor een eventuele nieuwe secretaris.
• 04-09-2019 Deham Kathleen (BT GroepDeMeyer)
Info ivm aangepaste login en paswoord uitslagenmodule KBOV.
• 04-09-2019 Dynamo Dampoort, Beautox
Bevestiging kalenderwijziging wedstrijd 970072.
• 04-09-2019 De Clerck Joris
Info ivm clubs KBOV.
• 04-09-2019 Verstichel Stijn (webmaster)
Info ivm aanpassingen aan scripts sturing uitslagenmodule.
• 04-09-2019 Van Goethem Sally (FROS)
Info i.v.m. ledenlijst Amon Gentson.
• 05-09-2019 Van Goethem Sally (FROS)
Info i.v.m. schrappingen op ledenlijst door Workout.
• 05-09-2019 Amon Gentson
Bevestiging opheffing tijdelijke schrapping.
• 06-09-2019 Comité leden
Uitstel comité vergadering van 06-09-2019 tot 20-09-2019.
• 09-09-2019 Lievens Thomas (Santobas)
Advies inzake nieuwe aansluitingen.
• 09-09-2019 Beautox en Feniks
Rappel ontbrekend wedstrijdblad wedstrijden 970011 en 970014.
• 09-09-2019 Amon Gentson
Advies inzake nieuwe aansluitingen en mensen op lijsten van FROS.
• 09-09-2019 Van Goethem Sally (FROS)
Info i.v.m. ledenlijst Amon Gentson.
• 10-09-2019 Clinckspoor Kurt (The Falcons)
Advies inzake nieuwe aansluitingen.
• 12-09-2019 Van Langenhove Jan (Dynamo Dampoort)
Nieuwe login uitslagenmodule.
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• 13-09-2019 Labiau Frank (Vlaamse Ardennen)
Nieuwe login uitslagenmodule.
• 15-09-2019 Clinckspoor Kurt (The Falcons) & De Baeremaeker Hendrik (Beautox)
Info i.v.m. aangevraagde kalender wijziging wedstrijd 970031.
• 16-09-2019 Alle clubs
Wijziging aanvangsuur thuiswedstrijden The Falcons.
• 16-09-2019 Clinckspoor Kurt (The Falcons) & De Baeremaeker Hendrik (Beautox)
Goedkeuring kalender wijziging wedstrijd 970031.
Financiën:
• De laatste facturen van het seizoen 2018-’19 werden opgestuurd naar de clubs op
05-06-2019 – samen met de afrekeningen van de compensatiekas. Alle facturen, behalve
deze van Amon Gentson en Dynamo Dampoort, waren tijdig betaald. Deze laatste betaalde
zijn openstaande saldo daags na het versturen van de 1e rappel op 10/07/19.
• De inschrijvingsgelden voor het seizoen 2019-‘20 zijn door alle clubs betaald.
• Het bedrag van 63,98 euro betaald voor hosting en registratie domeinnaam werd op
04-07-2019 betaald, geldig tot aug. 2020 en zal verdeeld worden over alle clubs.
• Het boekhoudverslag van het seizoen 2018-‘19 wordt eerstdaags afgewerkt. Dit verslag
wordt besproken op de volgende comité vergadering. De secretaris zal op de daarop
volgende comité vergadering de verificateurs Lievens Thomas (Santobas) en Deman Ander
(BT GroepDeMeyer) uitnodigen.
Competitie en Beker 2019-‘20:
• Er zijn enkele mutaties aangevraagd en aanvaard:
- Baudu Robbe van Amon Gentson naar The Falcons
- Petit Brecht van Amon Gentson naar The Falcons
- De Wilde Wouter van Amon Gentson naar The Falcons
- Gevaert Benoit van Amon Gentson naar The Falcons
- Ongenaet Dimitri van Amon Gentson naar The Falcons
- De Groote Pieter van Amon Gentson naar The Falcons
- Van Ryssel Marc van Santobas (The Old Stars) naar The Falcons
Gezien alle mutaties naar de nieuwe ploeg The Falcons zijn, zullen hiervoor geen kosten
worden aangerekend.
• De leden- en bestuurslijsten van de meeste clubs zijn tijdig aangekomen op het secretariaat.
Op 03-09-2019 werd er nog een secretariaatswijziging aangevraagd door WorkOut. Deze
werd voorlopig echter niet aanvaard aangezien de bijkomende gegevens van de nieuwe
secretaris - opgevraagd via mail op 04-09-2019 nog steeds niet beantwoord. De secretaris
stuurt deze week nog een herinnering hieromtrent…
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• De nieuwe ledenlijsten werden op 27-08-2019 digitaal doorgestuurd naar de betrokken club
en FROS (voor de verzekering). Er zijn samengevatte lijsten op de website geplaatst.
• De definitieve kalender van de competitie en de beker werd doorgestuurd naar alle clubs op
30-08-2019. Er waren geen opmerkingen op de voorlopige kalender van 01-06-2019, enkel
de geplande wedstrijden van 11-11-2019 werden verplaatst.
• De compensatiekas zal dit seizoen per reeks verrekend worden aan de clubs.
• Alle publicaties, ploeggegevens, uitslagen, kalender en de uitslagen module zijn te vinden op
de site: www.kbov-basket.be
• Voor de tweede ronde komen er 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 beide andere
reeksen. Dat geeft nog eens 8 speeldagen. Gezien de laatste speeldag van de 1° ronde valt
op vrijdag 20 december en er dienen zeker 2 en liefst 3 weken te zijn tussen het einde van
de eerste en het begin van de tweede ronde. Beginnen we na Nieuwjaar met een bekerweek
(heenwedstrijden 1/4e finales). Speeldata voor de 2° ronde zijn: 20/01 - 27/01 - 03/02 10/02 - 09/03 - 16/03 - 30/03 - 20/04 (zie ook verslag van Algemene Vergadering
31-05-2019).
• Verscheidene clubs hebben leden geschrapt, op de huidige ledenlijsten (zonder nieuwe
aansluitingen) hebben onderstaande clubs op 30 juni 2019 :
Stam
Nr

30 juni
2018

30 juni
2019

104 De Maecht van Ghent

26 leden

26 leden

114 Sivi

18 leden

18 leden

123 Santobas - STOPT

29 leden

0 leden

125 Printbehang.be

23 leden

23 leden

130 Young Ones Landegem vzw

23 leden

27 leden

135 Feniks

21 leden

20 leden

137 BBC Salamander

19 leden

19 leden

139 WorkOut

17 leden

20 leden

140 BC Vlaamse Ardennen Ronse

23 leden

24 leden

141 Santobas (vroeger The Old Stars)

18 leden

13 leden

145 Dynamo Dampoort

18 leden

18 leden
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30 juni
2018

30 juni
2019

147 Beautox

30 leden

20 leden

149 De Plankshotters

19 leden

23 leden

150 BT GroepDeMeyer

19 leden

21 leden

151 Ghent Defenders

13 leden

21 leden

152 Amon Gentson

13 leden

154 The Falcons

2 leden

Totaal

316 leden 308 leden

Hierbij kunnen wel al zeggen dat we op heden veel van de leden van het oude Santobas
hebben aangesloten bij het nieuwe Santobas (oud The Old Stars) waardoor deze ploeg 37
leden heeft en de nieuwe ploeg The Falcons heeft intussen 18 aangesloten leden. Op
vandaag tellen we 395 aangesloten leden.
• Bij nazicht van de ledenlijsten stellen we nog onderstaande punten vast:
- Salamander :
- De Nul Francois (°56) staat ingeschreven als speler.
- Beautox :
- Orlans Pascal (°61) staat ingeschreven als speler.
- Amon Gentson :
- Ndoe Jenny (°88) RR-nr ontbreekt nog steeds.
- Vonderlynck Veerle staat op de ledenlijst en is voorzietter, doch we hebben geen
aansluitingskaart.
De secretaris zal aan de betrokken clubs een vraag sturen om dit op te lossen…
• Dhr. Van Ryssel heeft een akkoord met Basketbal Vlaanderen om vanaf volgend seizoen
SmartClient te gebruiken voor aanduiding scheidsrechters. Basketbal Vlaanderen rekent
hiervoor een kost aan voor het gebruik van ICT. Deze kost zal verrekend worden over alle
clubs.
• Zoals afgesproken op de Algemene Vergadering van 31-05-2019 is het voor alle clubs
aangewezen om ten minste één correspondentie adres, telefoonnummer én mailadres
(dit van de clubsecretaris) zichtbaar op de Website te laten publiceren. Tevens is het
wenselijk dat de naam en telefoonnummer van een ploegafgevaardigde eveneens op de
Website komt. Deze persoon is liefst niet de clubsecretaris. Bij volgende clubs is dit niet het
geval: Sivi, YO Landegem, Vlaamse Ardennen, Santobas, BT GroepDeMeyer en The
Falcons. De secretaris zal aan deze clubs een mailtje sturen met de vraag om een tweede
persoon aan te duiden als ploegafgevaardigde…
• Alle wedstrijden van speeldag 9 gepland op 11-11-2019 werden verplaatst naar 28-10-2019.
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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, boete voor
laattijdig medegedeelde uitslagen: 6,73 euro. De secretaris zal aan alle clubs hiervoor een
herinnering sturen.
• Gezien we ervaren dat de wedstrijdbladen opgestuurd met de post meer en meer laattijdig of
niet aankomen bij de competitie verantwoordelijke, zouden we vragen aan de clubs 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 (doorsturen naar Van Ryssel
Marc en Inghelbrecht Dirk). Men moet het uiteraard nadien nog opsturen per post binnen de
3 werkdagen na afsluiten van de wedstrijd.
• Amon Gentson werd wegens niet betaling van een openstaande factuur tijdelijk geschorst
van 2 tot 5 september en werd niet toegelaten om de eerste speeldag te spelen. Gentson
verloor bijgevolg deze wedstrijd met forfait cijfers. Hieronder een korte historiek van de
feiten:
- Gentson ontvangt op 5 juni 2019 factuur “Factuur 2018-2019/003” met uiterste
betalingsdatum 30 juni 2019.
- Gentson ontvangt 10 juli 2019 1° rappel - limiet 20 juli, boete 20,20 euro bij niet
betaling.
- Gentson ontvangt 12 augustus 2019 een ingebrekestelling, boete 20,20 euro wordt
aangerekend, niet toegelaten tot volgend seizoen bij niet betaling.
- Op 26 augustus heeft M. Van Ryssel (penningmeester KBOV) telefonisch contact
Gentson i.v.m. niet betaling.
- Op maandag 2 september om 13:23u wordt Gentson voor onbepaalde tijd op non-actief
gezet (mag geen wedstrijden spelen) - wedstrijd van woensdag 4 september wordt
forfait nederlaag.
- Op maandag 2 september om 19:28u mail Filip Staelens (Gentson) : geen betwisting,
zogezegd zonder verwittigen, Gentson heeft 27 ploegen en heeft dit nog nooit
meegemaakt...
- Op dinsdag 3 september om 17:11u mail Filip Staelens (Gentson) : betalingsbewijs.
- Op donderdag 5 september om 18:14u bevestiging aan Gentson ontvangst betaling en
opheffen tijdelijke schorsing van de ploeg.
- Op 12 september om 17:08 mail Frederik Kochuyt (Gentson) : vraag herprogrammeren
forfait wedstrijd + mail dd 25 augustus van Gentson aan bank met verzoek tot betaling.
Wat in dit verhaal toch enkele wenkbrauwen doet fronsen is: op 2 september worden tal
van redenen gegeven welke ploeg Gentson wel is en hoe het kan komen dat dit een
kleine vergetelheid is en dat de sanctie toch wel zeer zwaar is…. Pas 10 dagen later
komt men opdraven met het ‘bewijs van opdracht aan de bank’ en een verzoek tot
herprogrammatie….
Bovendien zou Amon Gentson - gezien zij toch een club zijn die met diverse teams
deelneemt aan de reguliere Basketbal Vlaanderen competitie, beter dan welke andere
ploeg dan ook - op de hoogte moeten zijn van het Huishoudelijk Reglement van
Basketbal Vlaanderen:
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Art. FD532 van het HHR Basketbal Vlaanderen zegt letterlijk: „Bij niet-betaling van de
factuur op de 2de dinsdag na vervaldatum …. dat het hen verboden wordt met al hun
seniors-ploegen nog wedstrijden te betwisten. … minimaal voor de eerste in
aanmerking komende speeldag, ook indien de club alsnog de schuld zou vereffenen
voor aanvang van deze speeldag…”.
Het comité beslist om de reglementen toe te passen zoals ze zijn en de wedstrijd niet
te laten herspelen, ondanks het emotionele verzoek vanuit de spelersgroep van de
ploeg. De competitie verantwoordelijke zal Amon Gentson hiervan op de hoogte
brengen.
Convocaties:
• De convocateur werd gevraagd ; doch is verontschuldigd.
• De aanduidingen KBOV zullen ook dit seizoen door de convocateur via SmartClient
gebeuren.
• De convocateur heeft voldoende scheidsrechters ter beschikking voor het KBOV.
• Hoogstwaarschijnlijk zullen de verplaatsingskosten van de scheidsrechters van 01-01-2020
opgetrokken worden naar 0,30 euro/km (i.p.v. 0,25 euro/km momenteel).
FROS & Basketbal Vlaanderen & Raad van Bestuur.
• Subsidiereglement FROS zie o.a. mail van 17-09-2019 (BSF 2019) wordt besproken en de
secretaris zal hieromtrent een rappel aan de clubs sturen voor de nodige documenten.
Allerlei & Rondvraag:
• Geen extra punten.
• Dhr Colle bevestigt nogmaals dat hij aan zijn laatste seizoen binnen KBOV actief wil zijn. We
zullen aan de clubs nog eens een rappel sturen voor eventuele nieuwe comité leden.
Volgende vergadering:
• Volgende comité vergadering zal doorgaan op vrijdag 22-11-2019 om 20:00u in CC
Meulestede.
Gemaakt door De Rocker Bart,
secretaris KBOV afdeling Basketbal
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