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 17-01-2020.
Aanwezig: Dhrn Inghelbrecht D., Van Ryssel M., Demeester J.P. en De Rocker B.
Verontschuldigd: Dhrn Verstichel S. (webmaster), De Lange T. (convocateur) en Colle H.
Verslag vorige vergadering:
• Het verslag van de comité vergadering 22-11-2019 wordt goedgekeurd.
Briefwisseling:
Inkomende:
• 02-12-2019 Van Goethem Sally (FROS)
Vraag i.v.m. toegangsrechten op het online club-, ledenportaal van FROS.
• 02-12-2019 Van Goethem Sally (FROS)
Bevestiging vraag comité i.v.m. toegangsrechten op het Portaal FROS.
• 02-11-2019 Van Ryssel Marc (competitie verantwoordelijke)
Ingestuurde desiderata clubs i.v.m. kalender 2° ronde.
• 06-12-2019 Van Ryssel Marc (penningmeester)
Bevestiging betalingen van clubs 1° factuur.
• 16-12-2019 De Waele Pieter (nieuwe ploeg?)
Vraag inzake aansluiting nieuwe ploeg bij KBOV.
• 17-12-2019 Van Goethem Sally (FROS)
Vraag i.v.m. advies comité op het Portaal FROS.
• 17-12-2019 Van Goethem Sally (FROS)
Bevestiging ADMIN rechten voor comité-secretaris op het Portaal FROS.
• 24-12-2019 Van Ryssel Marc (competitie verantwoordelijke)
Beginklassementen 2° ronde.
• 30-12-2019 Seeldrayers Iwan (Ghent Defenders)
Aanvraag kalenderwijziging wedstrijd 2° ronde.
• 13-01-2020 Seeldrayers Iwan (Ghent Defenders)
Aanvraag aansluitingskaarten.
• 14-01-2020 Lievens Thomas (Santobas, verificateur)
Bevestiging aanwezigheid vergadering van 17-01-2020.
• 15-01-2020 Deman Ander (BT GroepDeMeyer, verificateur)
Probleem met aanwezigheid vergadering van 17-01-2020.
Uitgaande:
• 24-11-2019 Vlaamse Ardennen en Sivi
Advies inzake wedstrijd 971113.
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• 02-12-2019 Van Goethem Sally (FROS)
Vraag i.v.m. toegangsrechten op het online club-, ledenportaal van FROS.
• 06-12-2019 Dynamo Dampoort
Rappel openstaande 1° factuur.
• 17-12-2019 De Waele Pieter (nieuwe ploeg?)
Advies inzake aansluiting nieuwe ploeg bij KBOV.
• 17-12-2019 Alle clubs en comité leden
Planning opmaak kalender 2° ronde.
• 17-12-2019 Van Goethem Sally (FROS)
Vraag naar ADMIN rechten voor comité-secretaris op het Portaal FROS.
• 20-12-2019 YO Landegem en Sivi
Kalenderwijziging wedstrijd 973083 van de 2° ronde.
• 20-12-2019 Alle clubs en comité leden
Voorlopige kalender van de 2° ronde, ter nazicht.
• 20-12-2019 WorkOut
Rappel ontbrekend wedstrijdblad 971144.
• 27-12-2019 Alle clubs en comité leden
Bevestiging publicatie definitieve kalender 2° ronde op website.
• 13-01-2020 Lievens Thomas & Deman Ander (verificateurs)
Uitnodiging vergadering van 17-01-2020.
• 13-01-2020 Alle comité leden
Dagorde en uitnodiging vergadering van 17-01-2020.
• 15-01-2020 Lievens Thomas & Deman Ander (verificateurs)
Uitstel verificatie seizoen 2018-’19 van 17-01-2020.
Financiën:
• De eerste facturen van het seizoen 2019-’20 werden door alle clubs (behalve één) tijdig
betaald. De in gebreke blijvende club heeft op 20-12-2019 een rappel ontvangen en
praktisch direct daarna betaald.
• Het bestand om de facturen te maken wordt aangepast, we zoeken naar een oplossing om
vanuit dit bestand, automatisch, pdf-bestanden van de facturen door te sturen naar de
betrokken club. Ook de lay-out van deze facturen zal aangepast worden. Normaliter zal dit
toegepast worden vanaf volgend seizoen.
• Het boekhoudverslag van het seizoen 2018-‘19 werd afgewerkt. Dit verslag zal op verzoek
van de verificateurs worden besproken voor de volgende comité vergadering. De secretaris
zal op de volgende comité vergadering de verificateurs Lievens Thomas (Santobas) en
Deman Ander (BT GroepDeMeyer) uitnodigen.
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Competitie en Beker 2019-‘20:
• De voorlopige kalender van de tweede ronde werd op 20-12-2019 doorgestuurd aan de
clubs, enkele opmerkingen werden verwerkt en de definitieve kalender werd op de website
gepubliceerd op 27-12-2019.
• De ⅛ finales van de Beker zijn gespeeld, vanaf de ¼ finales wordt er gespeeld met heen- en
terugwedstrijden. De heenwedstrijden zijn deze week gespeeld, de terugwedstrijden zijn
gepland in de week 17-02-2020.
• De finales van de Beker zijn gepland in het weekend van 15, 16 en 17 mei 2020, de finales
zullen doorgaan in Aalter (organisatie via Basketbal Vlaanderen).
Convocaties:
• De convocateur heeft voldoende scheidsrechters ter beschikking voor het KBOV.
FROS & Basketbal Vlaanderen & Raad van Bestuur.
• Op 28 november was er een Alg. Verg. FROS dhr. Van Ryssel M. was hierop aanwezig.
• Volgens dhr. Demeester zou de verzekering niet meer bij Arena zijn, FROS zou vanaf
01-01-2020 zijn overgestapt naar Ethias… Als lid van de werkgroep „Verzekeringen” is het
merkwaardig dat dhr. Demeester hiervan niet op voorhand is op de hoogte gebracht.
• Op 17 december heeft de secretaris van het comité ADMIN-rechten gekregen over het
online ledenadministratie Portaal FROS. De clubs hebben CONSULT-rechten, zij kunnen
hun gegevens nazien en printen, doch niet aanpassen. We zullen het gebruik van dit
platform tijdens de komende maanden testen en evalueren.
Allerlei & Rondvraag:
• Er zijn bepaalde clubs die vragen om het seizoen te laten doorgaan tot eind mei / begin
juni… Dit is organisatorisch praktisch onmogelijk. Het is de clubs uiteraard toegelaten om na
het seizoen een soort tornooi / na-competitie te organiseren, zelfs over verschillende dagen
en zalen. Eventueel kan dit bekeken worden om te organiseren via het comité. Het comité
zal voorlopig geen actie ondernemen en afwachten of de vragende partijen iets
ondernemen.
• Het KBOV-etentje zal mogelijks doorgaan op vrijdag 3 april in restaurant D’Oude Maalderij te
Eke. Dhr Inghelbrecht zal prijs en menu, wijnen inbegrepen, opvragen.
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• Volgens info zouden tegen 2023 alle Feitelijke Verenigingen moeten worden omgezet naar
V.Z.W.’s. Het is aan de clubs om dit zelf voor hun vereniging te bekijken. Het comité zal
trachten dit min of meer op te volgen.
Volgende vergadering:
• Volgende comité vergadering zal doorgaan op vrijdag 13-03-2020 om 20:00u in CC
Meulestede.

Gemaakt door De Rocker Bart,
secretaris KBOV afdeling Basketbal
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