
 

 

BASKETBALL BELGIUM  

Raad van Bestuur  dinsdag 17 december 2019 om 18.00 

Adres : Avenue P-H. Spaak 17 – 1060 Bruxelles 

 

Aanwezig :  
 
Jean-Pierre Delchef (Voorzitter) 
 
Basketbal Vlaanderen vzw, bestuurder, vertegenwoordigd door   
 Marc Verlinden 
 Jan Van Lantschoot  
 
Association Wallonie-Bruxelles de Basketball asbl, bestuurder, vertegenwoordigd door :  
 Jean-Pierre Delchef  
              Pascal Henry 
 Bernard Scherpereel 
 
Stefan Garaleas, Secretaris-generaal 
 
Verontschuldigd 
  Ann Depoorter 

 
0.  Goedkeuring van de dagorde 

 

A. Goedkeuring van de verslagen 

 

1. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van  25 november 2019 

De RvB keurt het verslag goed.  

 

2. Opvolging van de beslissingen van 25 november 2019 

 

2.1.  Vergoedingen van nationale instructoren, evaluatoren en tafel officials  

BV gaat akkoord met het voorstel. Aangezien AWBB reeds zijn akkoord had gegeven, wordt 

het voorstel door de RvB van BB goedgekeurd. Praktisch zullen deze bedragen uitbetaald 

worden vanuit BB. BV en AWBB zullen hiervoor een bijdrage leveren.  

 

Voor evaluatoren :  uniformiteit wordt voorzien naar 25 EUR 

Tafelofficials : uniformiteit wordt voorzien op 25 EUR met ingang vanaf 1/7/20 

De verplaatsingskosten blijven bepaald op 0,25 EUR per km. 

Voor de nationale instructoren zal het voorstel besproken worden met de PBL. 

 

2.2. Vergadering van de licentiecommissie  

De leden van de licentiecommissie worden uitgenodigd op de volgende vergadering van de 

RvB.  



 

2.3.  Vergadering met de WBBL 

De RvB zal de voorstellen van aanpassingen aan de statuten opvragen vóór 10/1, deze 

bespreken op de volgende vergadering van 21/1 en nadien een meeting voorzien met WBBL. 

De voorzitter en ondervoorzitter worden hiertoe gemandateerd.    

 

2.4.  Wheelchair Basketbal Belgium  

Dhr. Delchef presenteert een nota die  de geschiedenis weergeeft en die argumenten 

aanbrengt waarom de nationale ploeg rolstoelbasket best wordt geïntegreerd in de werking 

van Basketball Belgium.   

Dhr. Van Lantschoot dringt aan op meer duidelijkheid mbt de gevolgen van deze integratie 

zoals bv. financieel of qua verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.  

De RvB is akkoord om dit verder te bekijken en wenst vertegenwoordigers van het 

rolsteolbasket uit te nodigen op de volgende vergadering zodat er duidelijkheid kan komen 

over de gevolgen van erkenning binnen BB.   

 

 

B. Administratie 

Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van venootschappen en vzw’s 

De aanpassingen moeten gebeuren vóór de algemene vergadering. De mail van Dhr. Van 

Wallendael wordt verder bekeken en besproken op de volgende vergadering. 

 

 

C.  Financiën 

Voorstelling van de boekhouding Basketball Belgium 

Dhr. Ridouan presenteert de werking van de boekhouding en toont de excelbestanden.  

De RvB legt de nadruk op een goede opvolging van overschrijdingen. Daarnaast 

feliciteert hij de betreffende personen met dit performant opvolgingssysteem. 

 

D. Marketing  

Het contract met Dhr. Bogaert wordt verder besproken. Er worden nog enkele 

aanpassingen gevraagd door bepaalde leden. Dhr. Garaleas zal de nodige aanpassingen 

doen voor het einde van het jaar en de finale versie laten ondertekenen.  

 

E. BNT 

1. Budget 2020 

Het budget 2020 van de nationale ploegen wordt besproken. Vooral de onduidelijkheid 

rond financiering van de Belgian Cats en de verschillende scenario’s zorgt ervoor dat er 

nog steeds geen finale versie beschikbaar is. Daarnaast moet er ook duidelijkheid komen 

rond de activiteiten 3x3. Hoedanook moet het MT ervoor zorgen dat de uitgaven in lijn 

liggen met de inkomsten.  Een nieuwe versie wordt besproken op de RvB van 21/1.  

 

 

2. Ontwerp van overeenkomst ivm de samenwerking rond het het Olympisch 

kwalificatietornooi.   

Dhr. Van Lantschoot neemt contact op met advocatenkantoor Impact.  

 



 

 

5 Rondvraag 

• FIBA Time-Out programma :  Axel Hervelle en Sofie Hendrickx worden vanuit BB 

voorgedragen  

• Dhr. Delchef geeft feedback over de laatste vergadering van de RvB van het BOIC 

• Dhr. Delchef vestigt de aandacht op de modaliteiten van aanvragen tot ondersteuning bij de 

Nationale Loterij.    

 

 

 

Volgende vergadering 21/1 om 18u 

 

 

Stefan Garaleas 

Secretaris-Generaal 

 

 

 

De nederlandstalige tekst geldt als basis  

 


