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Vernimmen NV, De Rocker Bart secretaris@kbov-basket.be
Bureau vergadering
9 oktober 2020 om 23:06
KBOV - Comitéleden comite@kbov-basket.be

Beste comité leden,
Deze avond hadden wij een bureau-vergadering, hieronder een beknopt verslag:
Aanwezig
• Van Ryssel Marc, De Rocker Bart
Besproken punten :
• De vragenlijst en het reglement ‚Bedrijfssportfonds 2020’ FROS werden nagezien en opgemaakt (deze lijst is tegen 1 november
202 in te dienen). De secretaris zal bijkomende info opvragen aan de clubs i.v.m. de EHBO attesten (verplegers, artsen, …) en
gecertificeerde trainers aangesloten bij de clubs. De clubs dienen uiterlijk tegen eind volgende week hun antwoorden door te
sturen.
• Kalender oefenwedstrijden:
- In bijlage de voorlopige lijst met geplande oefenwedstrijden voor september-december 2020.
- Van de reeds gespeelde wedstrijden, waarvan wij het witte wedstrijdblad hebben ontvangen, is de uitslag ingebracht.
- De op bijgevoegde lijst vermelde wedstrijdnummers zijn de officiële welke op de wedstrijdbladen vermeld moeten worden.
- 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.
• Planning eventuele opstart competitie vanaf januari 2021:
- Alle clubs ontvangen begin november 2020 het document voor de deelname aan het kampioenschap 2020-’21.
Op deze lijst dienen de data waarop de zaal beschikbaar is (van januari tot en met mei 2020) aangeduid te worden.
- Deze competitie zal (indien toegestaan door de overheden) vanaf januari 2021 door het KBOV georganiseerd worden.
Wij plannen de nieuwe kalender tegen eind november te kunnen publiceren.
Sportieve groeten,
Bart De Rocker
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