BASKETBALL BELGIUM
Raad van Bestuur van 5 mei 2020 om 18:00
Videoconference

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
De RvB bespreekt de stand van zaken ivm de licenties.
Voor TDM1 zijn alle dossiers behandeld en afgerond.
Voor TDM2 zijn er 2 clubs die nog die niet hebben geantwoord. De RvB wacht verder op de
beslissingen van de licentiecommissie.
De RvB vraagt aan het Dep. Competitie om aan de clubs te communiceren dat ze naast het
verkrijgen van de licentie ook moeten inschrijven in de competitie.
2. Competitie
2.1. Planning en modaliteiten voor het opstellen van het competitieboek
Verschillende leden van de RvB hebben opmerkingen en suggesties op het ontwerp van
competitieboek. Om de verwerking ervan op een efficiënte manier aan te pakken , wordt
voorgesteld om een volgende vergadering te organiseren in aanwezigheid van de voorzitter
van het Departement Competitie om zo alle aspecten te overlopen.

2.2 Kalender
Momenteel is er geen duidelijkheid over de opstart van de competitie. In afwachting van
meer duidelijkheid wordt gesuggereerd om te werken met 3 scenario’s (start sep 2020,
oktober 2020 of januari 2021)
3.Administratie
3.1 Dossier WBBL
Er is sinds het laatste contact door WBBL geen nieuwe informatie meer overgemaakt aan BB.
3.2 Jeugdfonds
De RvB beslist om dit punt te verschuiven naar volgende vergadering, aangezien tegen dan een
overleg zal plaatsgevonden hebben tussen BV en AWBB.
3.3 Rechterlijke Raden
De vraag wordt gesteld vanaf wanneer sancties ingaan, aangezien de competitie ifv corona werd
stilgelegd. Doordat er momenteel geen hangende beslissingen zijn, is dit geen relevant
probleem.
3.4 Verhouding tussen de federaties bij beslissingname met overlapping
Indien beslissingen langs BV en AWBB tegenstrijdig zijn en op elkaars leden of clubs impact
hebben, zal er steeds onderling contact worden gezocht om te zoeken naar een
gemeenschappelijke oplossing.
3.5 Delegatieovereenkomsten
De documenten m.b.t. arbitrage en competitie worden goedgekeurd. Dhr. Henry wijst erop dat er
nog steeds geen beleidsnota Arbitrage werd overgemaakt aan de RvB.
Voor de nationale ploegen vermeldt Dhr. Garaleas dat het document nog aangepast moet worden
aan enkel wijzigingen van de structuur, meer bepaald de indeling van de cellen. Hij zal dit aanpassen
en opnieuw overmaken.
4. Financiën
4.1. Vereffening KBBB
Aan Dhr. Garaleas wordt gevraagd om FIBA in te lichten over de stand van zaken.
4.2. Vergoeding voor de juridisch coördinator
Deze wordt vastgelegd op 25 EUR per zitting en 15 EUR per minnelijke schikking.
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