
Secretariaat: De Rocker Bart 
Termstraat 28 A - 9270 Laarne 
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 KONINKLIJKE BEDRIJFSSPORTBOND 
 OOST-VLAANDEREN v.z.w. 
 Afdeling: BASKETBAL

Comité vergadering van 10-06-2021. 

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

Verontschuldigd: Dhr. 

Verslag comité vergadering van 21-08-2020: 

• Het verslag van de comité vergadering 21-08-2020 wordt goedgekeurd. 

Briefwisseling: 

Inkomende: 

• 22-08-2020 Devriendt Dirk (Dynamo Dampoort) 
 Verontschuldiging voor Alg.Stat.Verg. van 21-08-2020. 
• 24-08-2020 Lievens Thomas (Santobas) 
 Twijfels over opstart competitie vanaf 07-09-2020. 
• 24-08-2020 Van Goethem Sally (FROS) 
 Schrapping Snoeck Steven van de ledenlijst Printbehang. 
• 24-08-2020 Reyntens Thomas (Beautox) 
 Geen deelname aan competitie bij opstart vanaf 07-09-2020. 
• 26-08-2020 Labiau Frank (Vlaamse Ardennen) 
 Geen deelname aan competitie bij opstart vanaf 07-09-2020. 
• 26-08-2020 Van Langenhove Jan (Dynamo Dampoort) 
 Geen deelname aan competitie bij opstart vanaf 07-09-2020. 
• 26-08-2020 Van Goethem Sally (FROS) 
 Kleurencodes en corona in de sport. 
• 26-08-2020 Colle Henri (comité lid) 
 Advies inzake afhaken ploegen. 
• 26-08-2020 Inghelbrecht Dirk (comité lid) 
 Advies inzake afhaken ploegen. 
• 27-08-2020 Meert Toon (Basketbal Vlaanderen) 
 Bevestiging ontvangst stopzetting competitie KBOV kalender. 
• 27-08-2020 Van Bocxstaele Maarten (Basketbal Vlaanderen) 
 Bevestiging ontvangst stopzetting competitie KBOV convocaties. 
• 31-08-2020 De Boeck Jan (Y.O. Landegem) 
 Vragen i.v.m. alternatieve kalender opgemaakt door De Beuf Matthias 
 (Gentson). 
• 31-08-2020 Van Goethem Sally (FROS) 
 Leidraad voor kleurencode GEEL. 
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• 01-09-2020 Van Driessche Philip (Gentson) 
 Voorstelling alternatieve kalender met oefenwedstrijden sept-dec 2020. 
• 04-09-2020 Defloo Aksel (Feniks Gent) 
 Vraag ivm nieuwe aansluitingen. 
• 07-09-2020 De Beule Ken (BBC Salamander) 
 Vraag ivm ledenlijsten. 
• 07-09-2020 Loef Mathias (nieuwe speler) 
 Vraag ivm aansluiting bij clubs KBOV. 
• 09-09-2020 Van Goethem Sally (FROS) 
 Vraag ivm ledenlijsten Salamander. 
• 22-09-2020 Lopiccolo Benjamin (nieuwe speler) 
 Vraag ivm aansluiting bij clubs KBOV. 
• 23-09-2020 Clinckspoor Kurt (The Falcons) 
 Vraag ivm nieuwe aansluiting. 
• 09-10-2020 Van Goethem Sally (FROS) 
 Corona-regels geldig vanaf 09-10-2020. 
• 12-10-2020 Seeldrayers Iwan (Ghent Defenders) 
 Forfait voor oefenwedstrijd. 
• 26-10-2020 Clinckspoor Kurt (The Falcons) 
 Info ivm nieuwe aansluiting. 
• 07-11-2020 Colle Henri (comité lid) 
 Advies ivm ‚aandachtspunten’ doorgestuurd door dhr. Van Ryssel Marc. 
• 10-11-2020 Demeester Jean-Pierre (comité lid) 
 Advies ivm ‚aandachtspunten’ doorgestuurd door dhr. Van Ryssel Marc. 
• 13-11-2020 Van Goethem Sally (FROS) 
 Vragen ivm ingediend BSF-dossier 2020. 
• 13-11-2020 Van Ryssel Marc (comité lid) 
 Advies ivm ‚aandachtspunten’ doorgestuurd door dhr. Van Ryssel Marc. 
• 13-11-2020 Clinckspoor Kurt (The Falcons) 
 Info ivm medisch diploma Van Hulle Bram. 
• 18-11-2020 Van Goethem Sally (FROS) 
 Info ivm medisch diploma Van Hulle Bram (BSF 2020) 
• 29-12-2020 De Wilde Anthony (nieuwe ploeg?) 
 Vraag ivm aansluiting nieuwe ploegen. 
• 20-01-2021 Van Goethem Sally (FROS) 
 Puntenverdeling en toelage BSF-dossier 2020. 
• 04-02-2021 Benoot Jan (nieuwe ploeg?) 
 Vraag ivm aansluiting nieuwe ploegen. 
• 23-04-2021 Windels Kristof (Printbehang.be) 
 Vraag ivm transfers en aansluiting nieuwe spelers. 
• 02-06-2021 Van Goethem Sally (FROS) 
 Info ivm nieuwe website FROS. 
• 06-06-2021 Van Troye Jens (BT GroepDeMeyer) 
 Schrapping speler en adreswijziging secretaris. 
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Uitgaande: 

• 22-08-2020 Alle comité leden 
 Verslagen vorige vergaderingen. 
• 22-08-2020 Van Goethem Sally (FROS) 
 Schrapping Snoeck Steven van de ledenlijst Printbehang. 
• 22-08-2020 Dynamo Dampoort, Vl. Ardennen 
 Jaarverslag vorig seizoen. 
• 22-08-2020 Dynamo Dampoort, Vl. Ardennen 
 Bevestiging afwezigheid Alg.Stat.Verg. 
• 24-08-2020 Alle comité leden 
 Advies dhr. Van Ryssel inzake afhaken clubs. 
 Advies dhr. De Rocker Bart inzake afhaken clubs. 
• 24-08-2020 Alle comité leden 
 Bijkomende club die afhaakt voor starten in competitie. 
• 25-08-2020 Sportdienst Stad Gent 
 Overzicht van de huidige kalender met forfait score voor de club die afhaken. 
• 26-08-2020 Alle comité leden 
 Reeds 4 ploegen haken af, voorstel om competitie stil te leggen. 
• 26-08-2020 Alle comité leden 
 Bijkomende ploeg haakt af (5 / 16), competitie wordt stilgelegd. 
• 26-08-2020 Alle clubs en comité leden 
 Motivatie voor competitiestop tot na Nieuwjaar. 
• 26-08-2020 Meert Toon en Van Bocxstaele Maarten (Basketbal Vlaanderen) 
 Bevestiging stopzetting competitie KBOV kalender. 
• 31-08-2020 De Boeck Jan (Y.O. Landegem) 
 Info i.v.m. alternatieve kalender opgemaakt door De Beuf Matthias 
 (Gentson). 
• 01-09-2020 Alle comité leden 
 Info i.v.m. alternatieve competitie en oefenwedstrijden. 
• 01-09-2020 Alle betrokken clubs en comité leden 
 Info i.v.m. alternatieve competitie en oefenwedstrijden. 
• 02-09-2020 Van Troye Jens (BT GroepDeMeyer) 
 Info i.v.m. voorgestelde alternatieve kalender. 
• 05-09-2020 Defloo Aksel (Feniks Gent) 
 Advies ivm nieuwe aansluitingen. 
• 07-09-2020 De Beule Ken (BBC Salamander) 
 Advies ivm ledenlijsten. 
• 09-09-2020 Loef Mathias (nieuwe speler) 
 Info ivm aansluiting bij clubs KBOV. 
• 09-09-2020 Van Goethem Sally (FROS) 
 Advies ivm ledenlijsten Salamander. 
• 09-09-2020 Wieme Peter (De Plankshotters) & Lievens Thomas (Santobas) 
 Advies ivm oefenwedstrijden periode sept - dec 2020. 
• 11-09-2020 Alle comité leden 
 Financieel rapport boekjaar 2019-’20. 
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• 22-09-2020 Lopiccolo Benjamin (nieuwe speler) 
 Info ivm aansluiting bij clubs KBOV. 
• 08-10-2020 Alle clubs en comité leden 
 Lijst met geplande oefenwedstrijden periode sept - dec 2020. 
• 09-10-2020 Alle clubs en comité leden 
 Nieuwe COVID richtlijnen vanaf 09-10-2020. 
• 10-10-2020 Alle clubs en comité leden 
 Vragen i.v.m. het FROS Bedrijfssportfonds. 
• 12-10-2020 Alle clubs en comité leden 
 Stopzetting alle indoorwedstrijden vanaf 14-10-2020. 
• 12-10-2020 Betrokken clubs 
 Attesten van gediplomeerde trainers en leden met een EHBO-diploma. 
• 25-10-2020 Van Goethem Sally (FROS) 
 Lijst gediplomeerde trainers en leden met een EHBO-diploma. 
• 26-10-2020 Alle clubs en comité leden 
 Bevestiging publicatie huidige spelerslijsten op website. 
• 26-10-2020 Clinckspoor Kurt (The Falcons) 
 Vraag ivm nieuwe aansluiting. 
• 27-10-2020 Van Goethem Sally (FROS) 
 Ingevulde vragenlijst FROS Bedrijfssportfonds 2020. 
• 03-11-2020 Van Troye Jens (BT GroepDeMeyer) 
 Bevestiging adreswijziging. 
• 03-11-2020 Alle clubs 
 Eerste facturen voor het seizoen 2020-’21. 
• 04-11-2020 Alle comité leden 
 Aandachtspunten ivm schrapping seizoen 2020-’21. 
• 13-11-2020 Clinckspoor Kurt (The Falcons) 
 Info ivm medisch diploma Van Hulle Bram. 
• 13-11-2020 Van Goethem Sally (FROS) 
 Info ivm medisch diploma Van Hulle Bram (BSF 2020) 
• 13-11-2020 Van Goethem Sally (FROS) 
 Info ivm ontbrekende gegevens BSF dossier 2020. 
• 30-12-2020 De Wilde Anthony (nieuwe ploeg?) 
 Info ivm aansluiting nieuwe ploegen. 
• 05-02-2021 Benoot Jan (nieuwe ploeg?) 
 Info ivm aansluiting nieuwe ploegen. 
• 23-04-2021 Windels Kristof (Printbehang.be) 
 Info ivm transfers en aansluiting nieuwe spelers. 
• 24-04-2021 Alle clubs en comité leden 
 Info ivm mogelijke heropstart competitie en seizoen 2021-‘22. 
• 29-04-2021 Windels Kristof (Printbehang.be) 
 Bevestiging naamswijziging ploeg naar ‘Kobbelken’. 
• 02-06-2021 Alle comité leden 
 Info ivm voorlopige kalender 2021-’22 en eerste comité vergadering. 
• 07-06-2021 Alle comité leden 
 Uitnodiging en agenda comité vergadering 10-06-2021. 
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Financiën: 

• Begin september 2020 werd het financieel rapport boekjaar 2019-’20 afgewerkt. 

• De eerste facturen voor het seizoen 2020-’21 aan de clubs werd opgemaakt begin november 
2020, alle facturen zijn tijdig betaald. 

• Op 21-01-2021 hebben we de toelage van het FROS BedrijfsSportFonds 2020 (BSF) 
ontvangen. 

• Gezien dhr. Robbe G. niet langer volmachthouder wenst te zijn van de bankrekening van 
KBOV, gaat dhr. Van Ryssel een afspraak maken in de laatste week van juli om dhr. De 
Rocker als tweede volmachthouder in te schrijven. 

Competitie en Beker 2020-‘21: 

• Op 26 augustus hebben 5 clubs (Vlaamse Ardennen, Santobas, Beautox, Dynamo 
Dampoort en Printbehang.be) ons meegedeeld dat zij wegens een gebrek aan tot spelen 
bereide spelers niet wensen te starten op 7 september. 

• In de toenmalige omstandigheden was dan ook niet mogelijk een degelijke competitie in 
stand te houden en heeft het comité na overleg besloten om de volledige 1e competitieronde 
te schrappen; er worden dus geen competitie- en bekerwedstrijden georganiseerd in de 
maanden september t/m december 2020. De competitie zal pas hervat worden op maandag 
11 januari 2021 met een formule waarbij alle clubs éénmaal tegen elkaar zullen uitkomen; 
daar we in deze formule 15 speelweken nodig hebben vervalt dan ook voor 1 seizoen de 
KBOV-Beker. 

• Het bleef de clubs uiteraard wel mogelijk om in de periode sept-dec 2020 oefenstonden te 
organiseren en ook oefenwedstrijden te spelen. Deze dienen gewoon door de thuisclub ten 
laatste één week voor de wedstrijd bij ons aangevraagd te worden zodat de nodige refs 
kunnen aangeduid worden. 

• Uiteraard zijn alle KBOV-leden verzekerd tegen sportongevallen (ook bij oefenstonden of 
oefenwedstrijden). Het is dus van het grootste belang de factuur ivm de sportverzekeringen 
tijdig te vereffenen. 

• Elke club diende zelf de verhuurder van zijn sportaccommodatie in kennis te stellen van de 
door ons genomen beslissing. Het staat elke club vrij de aangegane overeenkomst met de 
zaalverhuurder(s) al dan niet te behouden of (tijdelijk) op te zeggen. We merken hierbij op 
dat het (tijdelijk) opzeggen zware gevolgen kan hebben voor de reservaties in de periode 
vanaf januari 2021 en raden dit dan ook ten sterkste af. 
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• Onder impuls van Amon Gentson, BT GroepDeMeyer en Ghent Defenders werd er een soort 
‘alternatieve’ competitie opgesteld met uitsluitend oefenwedstrijden voor de periode van 
september - december 2020. Volgende afspraken werden hieromtrent gemaakt: 
- De witte wedstrijdbladen moeten tijdig opgestuurd worden naar de competitieleider; bij 

gebrek hieraan wordt de statutaire boete (CD.248 tbv 6,78 euro) aangerekend. 
- Alle wedstrijden gepland tot en met 30/10/2020 (t/m Speeldag 8) zijn officieel 

aangevraagd en doorgestuurd naar de convocateur voor de aanduiding van de 
scheidsrechters. 

- Indien een wedstrijd niet kan doorgaan dient de forfait gevende club de competitieleider 
en de tegenstrever per mail hiervan in kennis te stellen ten laatste 48 uur voor het 
aanvangsuur van de betreffende wedstrijd. In dat geval worden er geen boetes voor 
forfait aangerekend. 

- Bij forfaits minder dan 48 uur voor het aanvangsuur of bij forfait ter plaatse worden de 
statutaire boete en de vergoeding voor de tegenstrever aangerekend. 

- Bij forfait ter plaatse is de forfait gevende club ook verantwoordelijk voor de 
scheidsrechterskosten. 

• Op 12 oktober 2020 werd door Vlaams Minister van Sport Ben Weyts beslist dat vanaf 
woensdag 14 oktober 2020 alle indoor sporten waarbij geen afstand kan gehouden worden 
tussen de spelers (basketbal, volleybal, handbal) worden verboden voor alle personen vanaf 
de leeftijd van 12 jaar. Deze maategel geldt voorlopig tot aan het einde van de 
Herfstvakantie (8 november 2020) maar kan eventueel verlengd worden. 
Het bestuur van KBOV-Basketbal ziet zich daardoor genoodzaakt alle reeds aangevraagde 
en geplande oefenwedstrijden voor de rest van de maand oktober (beginnende vanaf 
woensdag 14 oktober) af te gelasten. Wij trekken deze regel door tot einde december 2020 
zodat alle reeds voorziene oefenwedstrijden in november en december 2020 ook voorlopig 
wegvallen. Pas na het opnieuw toestaan van wedstrijden door het Vlaamse Ministerie van 
Sport kunnen de clubs eventueel nieuwe aanvragen voor oefenwedstrijden indienen. We 
zullen iedereen op de hoogte houden van zodra wij over nieuwe informatie beschikken. 

• Sinds 2 november 2020 zijn alle binnensporten wegens de corona-pandemie door de 
regering verboden. Bijgevolg zijn er sindsdien geen wedstrijden meer gespeeld in KBOV-
verband en werd het seizoen 2020-’21 volledig geschrapt. Hierdoor is het ook niet nodig om 
een jaarverslag voor dit seizoen te maken. Onderhavig verslag doet dienst als omschrijving 
van het verloop van dit seizoen. 
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• Op de huidige ledenlijsten (zonder nieuwe aansluitingen) hebben onderstaande clubs op 30 
juni 2021 : 

Stam
Nr

Club 30 juni 
2020

30 juni 
2021

104 De Maecht van Ghent 31 leden 29 leden

114 Sivi 22 leden 20 leden

125 Kobbelken (vroeger Printbehang.be) 23 leden 25 leden

130 Young Ones Landegem vzw 29 leden 28 leden

135 Feniks 24 leden 22 leden

137 BBC Salamander 21 leden 21 leden

139 Gent Sonics (vroeger WorkOut) 20 leden 18 leden

140 BC Vlaamse Ardennen Ronse 26 leden 26 leden

141 Santobas 39 leden 39 leden

145 Dynamo Dampoort 20 leden 21 leden

147 Beautox 23 leden 23 leden

149 De Plankshotters 26 leden 24 leden

150 BT GroepDeMeyer 24 leden 21 leden

151 Ghent Defenders 25 leden 26 leden

152 Amon Gentson 30 leden 28 leden

154 The Falcons 23 leden 25 leden

Totaal 406 leden 396 leden
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Competitie en Beker 2021-‘22: 

• Tot op heden 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. Is het dan nog te verantwoorden om deze convocateur 
vanuit KBOV-Basketbal een (vrijwilligers) vergoeding te geven? Voor de clubs bespaart dit 
0,50 euro per lid per seizoen. 

• 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. 

• 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 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). 

• Alle clubs werden op 28-04-2021 aangeschreven voor het invullen van hun inschrijving voor 
het seizoen 2021-‘22. Ook de kandidaat nieuwe clubs. Er zijn 15 ploegen ingeschreven, 
allen hebben tijdig hun inschrijvingsgeld betaald. 

• De Maeght van Ghent heeft op 21 mei 2021 besloten te stoppen, de gestorte waarborg van 
deze ploeg wordt terugbetaald. Het comité beslist tevens om de helft van het 
inschrijvingsgeld betaald door De Maeght van Ghent voor het geschrapte eizoen 2020-’21 
terug te betalen aan de club. Alle leden van deze club zijn dan ook vrij en kunnen indien 
gewenst (verplicht voor comitéleden) vanaf 01/07/2021 vrij en kosteloos bij een andere club 
aansluiten zonder het invullen en opsturen van een mutatiedocument. 
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• De ploeg Printbehang.be wenst hun naam aan te passen naar: ‘Kobbelken’ 

• De reeksindeling voor de 1e ronde van volgend seizoen worden opgemaakt in functie van de 
eindklassementen van het laatste seizoen (2019-2020). 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 

• Voor de opmaak van de kalender hebben de clubs gevraagd om rekening te houden met 
onderstaande gegevens: 

 - Tegengestelde clubs (spelen afwisselend thuis / uit): 
  - BBC Sivi en Gent Sonics 
  - Beautox en Ghent Defenders 
  - BT GroepDemeyer en Santobas 
 - Clubs die hun thuiswedstrijden wensen te spelen in de onpare (of oneven) weken: 
  - Kobbelken (Printbehang.be) 
  - BBC Salamander 
  - Dynamo Dampoort 
 - Clubs die hun thuis wedstrijden wensen te spelen in de pare (even) weken: 
  - Feniks 
  - YO Landegem 
 - Bijkomende vraag van Vlaamse Ardennen :  
  - week van 10-01-2022 thuis of Bye 
  - thuiswedstrijden op de 2° of 4° donderdag van de maand 

• Een voorlopige kalender werd opgemaakt en wordt eerstdaags naar de clubs opgestuurd ter 
controle. Gezien de vragen van clubs naar pare of onpare weken voor hun thuiswedstrijden, 
werden een aantal wedstrijden verschoven naar vrije weken. Twee wedstrijden zijn ook 
gepland in weken dat er reeds gespeeld wordt op andere weekdagen, hiervoor wordt aan de 
betrokken clubs een uitdrukkelijke goedkeuring gevraagd. Hiermee is aan alle vragen van de 
clubs voldaan, behalve voor één wedstrijd (Speeldag 7 - wedstrijd 971071 - Vl.Ardennen 
thuis op de 3° donderdag van de maand). Alle clubs krijgen tijd tot 15 juli om eventuele 
opmerkingen door te sturen, alle wijzigingen daarna zullen aanzien worden als kalender 
wijzigingen en derhalve ook aangerekend worden. 

• De clubs zullen eerstdaags de vraag krijgen om de leden- en bestuurslijsten na te zien en 
eventuele schrappingen door te sturen tegen 30 juni, nadien zijn er geen schrappingen meer 
mogelijk. Alle leden van De Maeght van Gent zijn vrij van aansluiten bij een club naar 
keuzen vanaf 1 juli 2021. 

• De bekertrekking wordt uitgesteld tot aan de Algemene Vergadering, die hopelijk in augustus 
kan doorgaan. 

• De compensatiekas zal ook dit seizoen per reeks verrekend worden aan de clubs. 
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• Alle publicaties, ploeggegevens, uitslagen, kalender en de uitslagen module zijn te vinden op 
de site: www.kbov-basket.be 

FROS & Basketbal Vlaanderen & Raad van Bestuur. 

• Op 27-10-2020 werd de ingevulde vragenlijst FROS Bedrijfssportfonds 2020 ingediend. 

• Vraag aan FROS: hoe zal het BSF 2021 eruit zien, nu het volledige seizoen werd geschrapt 
wegens de pandemie? Dhr. Demeester zal informeren. 

• Vraag aan FROS: gezien alle leden verzekering hebben betaald voor een volledig seizoen 
2020-’21, doch niet hebben mogen sporten ; kan FROS geen tussenkomst bedingen bij 
Ethias om de verzekeringsbijdrage voor het seizoen 2021-'22 volledig of deels te verlagen? 

• Sinds begin juni heeft Fros een hele rebranding ondergaan alsook een heel nieuwe website 
ontwikkeld: www.fros.be 
De vorige website www.bedrijfssport.be wordt dus NIET meer gebruikt, alles voor bedrijven 
werd nu mee opgenomen op de algemene website. FROS vraagt het volgende na te gaan: 
Klopt alle info? Is het volledig? Zijn er nog documenten die dienen toegevoegd te worden 
(bv. reglement, inschrijvingsformulier, …)? Hoe schrijven ploegen in voor het nieuwe 
seizoen? Wat is de deadline? Voor de promotie van ons bedrijvenaanbod zullen wij vanaf nu 
ook inzetten op LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/fros-multisport-vlaanderen 

Allerlei & Rondvraag: 

• Gezien de huidige uitbater van het C.C. Meulestede eind juni 2021 stopt met de uitbating en 
wanneer er een nieuwe uitbater komt is op heden niet geweten. 
De vraag stelt zich dan ook of het niet opportuun is om onze vaste stek voor de 
vergaderingen (zowel Sportcomité als Rechterlijke Raad evenals de jaarlijkse Alg. Stat. 
Verg.) vanaf het seizoen 2021-’22 te wijzigen. Enkele voorwaarden hiervoor zijn: het moet 
ergens in het Gentse zijn, er moet voldoende en gratis parking zijn, er moet een 
vergaderlokaaltje zijn voor comité- en rechterlijke raadvergaderingen en last but not least er 
moet consumptiegelegenheid zijn. Dhr. van Ryssel gaat vragen of het kan in de nieuwe 
kantine van Falco. 

• Er zijn super dringend nieuwe leden voor het comité nodig, op de algemene vergadering 
moet dit voorgelegd worden aan de clubs. 

• Dhr Van Ryssel zal de leden van de Rechterlijke Raad contacteren met de vraag of deze 
mensen ook voor het komende seizoen nog lid willen zijn van deze raad. 
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Volgende vergadering: 

• Volgende comité vergadering zal doorgaan op donderdag 19 augustus-2021 om 19:30u in 
Taverne De wastobbe te Laarne. 

• Algemene Statutaire vergadering zouden we laten doorgaan op vrijdag 10 september, plaats 
en uur wordt later bepaald. 

Gemaakt door De Rocker Bart, 
secretaris KBOV afdeling Basketbal 

KBOVComité20210610 10/06/2021  / 11 11

mailto:secretaris@kbov-basket.be

