
 

 

BASKETBALL BELGIUM  

Raad van Bestuur   28 april 2020 om 18.00 

Videoconferentie 

 

Aanwezig :  
 
Jean-Pierre Delchef (Voorzitter) 
 
Basketbal Vlaanderen vzw, bestuurder, vertegenwoordigd door   
 Marc Verlinden 
 Jan Van Lantschoot  

Ann Depoorter 
 
Association Wallonie-Bruxelles de Basketball asbl, bestuurder, vertegenwoordigd door :  
 Jean-Pierre Delchef  
              Pascal Henry 
 Bernard Scherpereel 
 
Stefan Garaleas, Secretaris-generaal 
 

0.  Goedkeuring van de dagorde 

 

De RvB keurt de dagorde goed. 

 

1. Licenties 

 

1.1.  Stand van zaken  

  2 clubs (Comblain en Ninane) hebben gereageerd met een vraag tot bijkomend uitstel om hun 

dossier in te dienen. Ondertussen heeft Comblain het secretariaat ingelicht dat het een 

bijkomend dossier heeft verzonden per aangetekend schrijven naar de licentiecommissie.  

1.2. Gevraagd uitstel 

Na discussie gaan de leden van de RvB akkoord met een bijkomend uitstel tot 30 april. 2020.  

        1.3.Modaliteiten voor  een procedure bij het BAS 

         De modaliteiten voor een eventuele procedure bij het BAS en de kosten worden overlopen.  

          1.4.Procedure 

Een debat wordt gehouden over een eerste evaluatie van de procedure door de 

licentiecommissie, waarbij volgende aspecten worden aangehaald :  

- De vlotheid van uitwisseling van informatie tussen de licentiecommissie en de RvB moet 

verbeteren en verduidelijkt worden;  

- De verantwoordelijkheid van de RvB tov de clubs moet verduidelijkt worden  



- De problematiek van clubs met meerdere ploegen in de kampioenschappen (PBL en TDM, 

PBL en TDW) wordt aangehaald ; 

- Een opsomming van andere punten die besproken moeten worden wordt verwacht tegen 

5/5 om 18u 

 

2.Competitie 

  

2.1. Samenstelling van het departement competitie  

 

Op voorstel van de huidige voorzitter van het departement competitie, wordt de de 

samenstelling voor seizoen 2020-2021 goedgekeurd als volgt :  

Voorzitter : Dhr. Guy Vervaeke 

Leden :        Mevr. Marèse Joliet 

                     Dhr. Gratien Balcaen 

                     Dhr. Jean-Pierre Mespouille 

                     Dhr. Maarten Van Bockstaele (medewerker) 

    

2.2.Inschrijving van ploegen voor het kampioenschap  

De leden van de RvB bevestigen dat de inschrijvingsdatum voor het kampioenschap op 5 mei 

behouden blijft. Aan het departement competitie wordt gevraagd om een mail te sturen naar 

de clubs hierover.  

               2.3.Planning en modaliteiten voor de opmaak van het competitieboek 

-   Het ontwerp van competitieboek voor TDM werd op 24 april verstuurd  

-   Het competitieboek voor TDW is in opmaak  

-  De goedkeuring van het competitieboek staat geagendeerd op de vergadering van 5 mei  

 

2.4  Formele bevestiging van het stopzetten van de competitie 2019-2020  
 
De RvB formaliseert officieel het stopzetten van de competitie 2019-2020 ter bevestiging van 
de eerder verstuurde mail aan de clubs.  
 
2.5. Formele bevestiging van de annulatie van de  bekerfinale Dames en de eventuele 

herprogrammatie  
 

De RvB bevestigt de beslissing om de bekerfinale dames te annuleren zoals ook op de 
website van Basketball Belgium gepubliceerd.  
Hij vraagt hierbij aan het departement competitie om de modaliteiten van een eventuele 
herplanning aan het begin van competitie 2020-2021.  
 
 
2.6. Opzetten van een werkgroep BB-NBB ivm het project Beneliga  
 
Door kennisname van het opzetten van een werkgroep BB-NBB, wensen de leden het 

standpunt te kennen van de NBB. Ze wijzen erop dat elke competitie die 2 nationale 



federaties aanbelangt ,  beslist dient te worden door de RvB van beide federaties obv de FIBA 

reglementering. Er zal hierover met PBL afgestemd worden.  

 

3.Administratie  

3.1. Kalender van de vergaderingen van de RvB 
 

De volgende vergaderingen die via videoconference zullen plaatsvinden zijn :  
  

o Maandag 5/05/2020 om 18h00 
o Zaterdag  9/05/2020 om  9h00  

 
3.2.  Organisatie van de Algemene Vergadering van Basketball Belgium  

Dit punt wordt op een volgende vergadering behandeld. 

 

3.3.  Aanpassing van de statuten BB 

Dit punt wordt op een volgende vergadering behandeld. 

 

 

3.4. Jeugdfonds  
 
Het onderzoeken van de opties  tot gezamenlijke mogelijkheden om clubs financieel te 

ondersteunen wordt naar een volgende vergadering verplaatst, zodat de leden eerst hun 

standpunten kunnen bepalen.  

 
3.5. Rechterlijke raden tijdens corona periode 

 
Op voorstel van de vertegenwoordigers van Basketbal Vlaanderen , keurt de RvB de volgende 
modaliteiten goed voor de behandeling van dossiers door de rechterlijke organen van 
Basketball Belgium :  

 
A. De partijen/juridisch coördinator zullen uitgenodigd worden door de voorzitter van de 

rechterlijke raad  (via de juridisch coördinator) om hun argumentatie en elk document of 
verklaring via elektronische weg over te maken met ontvangstbevestiging binnen een 
gespecifieerde termijn, of in voorkomend geval volgens een kalender met 
conclusietermijnen. De dringendheid en de termijnen worden door de voorzitter van de 
rechterlijke raad vastgelegd. Hiertegen is geen beroep mogelijk.  

 
Bij gebrek aan een ontvangstmelding binnen de 24u, zal een aangetekende brief worden 
verzonden naar de betreffende partij.  

 
De partijen/juridisch coördinator maken hun argumenten en alle documenten over aan 
de juridisch coördinator en tegelijkertijd in cc aan de overige betrokken partijen, bij 
gebreke waaraan ze geweerd kunnen worden uit de debatten.  

 
B. De voorzitter van de rechterlijke raad kan soeverein elke maatregel of beslissing nemen 

die hij nodig acht om tot een beslissing te komen, met respect voor de rechten van 
verdediging. Hiertegen is geen beroep mogelijk.  
Een beslissing volgt bij voorkeur binnen de 14 dagen na afloop van de  laatste termijn 
zoals vermeld in paragraaf 1 van beslissing A. De beslissing wordt tegenstelbaar geacht.  



 
Bij het opleggen van een sanctie, moet deze « corona proof » zijn (= mogelijk toepasbaar)  
  

 
Een schorsing zal uitvoerbaar worden verklaard vanaf 1 maand te rekenen vanaf de 
datum waarop de regering (veiligheidsraad) beslist dat er opnieuw basketbalwedstrijden 
gespeeld mogen worden.  

 
C. De normen der sancties blijven van toepassing .  

 
Deze beslissingen hebben slechts prioriteit voor zover ze afwijken en/of niet verenigbaar 
zijn met het juridisch deel van het competitieboek.  

 
D. Deze beslissingen zijn van toepassing met onmiddellijke ingang en lopen af op 30 juni 

2020.  
 
3.6. Verhoudingen tussen de federaties bij beslissingen die gevolgen kunnen hebben voor 

beide federaties.  
 

De 2 bestuurders komen overeen dat een voorafgaandelijk overleg georganiseerd zal 
worden voordat een beslissing wordt genomen die gevolgen kan hebben voor de andere 
federatie of haar clubs.  

 
3.7. Opstellen van delegatieovereenkomsten  

 

Dit punt wordt naar een volgende vergadering verschoven.  

           

   4.Financien 

 

4.1.Jaarafsluiting 2019 

 

Vooraleer over te gaan tot de jaarafsluiting 2019, wenst de RvB de input van de 2 financiële 

verantwoordelijken.  

 

          4.2.Opstellen budget 2020  

          

Vooraleer over te gaan tot het opstellen van de begroting 2020, wenst de RvB de input van 

de 2 financiële verantwoordelijken, gegeven het feit dat de bijdragen van AWBB en BV reeds 

gekend zijn.  

 

 

          4.3. Vereffening KBBB   

    Het dossier wordt nog steeds besproken tussen de 2 advocatenkantoren.  

  De conventie tussen BV en AWBB werd opgesteld en getekend.  

o  

  

4.4. Onkostenvergoeding voor de juridisch coördinator  

 

Dit punt wordt naar een volgende vergadering verschoven.  

 



5.Marketing 

 
5.1  Werking van  Markething 

 

Dit punt wordt naar een volgende vergadering verschoven.  

 


