
 

 

BASKETBALL BELGIUM  

Raad van Bestuur   21 januari 2020 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  

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 

 

A. Goedkeuring van de verslagen 

 

1. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van  17 december 2019 

De RvB keurt het verslag goed.  

 

2. Opvolging van de beslissingen van 17 december 2019 

 

 

2.1. Afstemming met de licentiecommissie 

 

Dhr. Guy Hermans vervoegt de vergadering namens de licentiecommissie. Hij verwijst naar 

de resultaten van de vorige oefening waarbij quasi geen enkel dossier volledig en in orde 

was. Ook op het aanbod tot advies en ondersteuning werd amper door clubs ingegaan.  

Om minstens een tijdige indiening te bekomen van alle clubs, zal een duidelijke 

communicatie worden uitgestuurd met de nodige reminders achteraf.  

 

De formulieren worden samen met de RvB nog eens overlopen en waar nodig verduidelijkt.  

De documenten zullen centraal vanuit secretariaat BB worden verstuurd en de clubs zullen 

het dossier rechtstreeks naar Dhr. Van Steenbergen versturen.  



Ook aan clubs uit L1 en R1 die wensen te stijgen en daar kans toe maken,  zal via BV en 

AWBB de informatie worden toegestuurd. Aangezien niet alle clubs zullen weten of ze stijgen 

tegen de indieningsdatum van het dossier, wordt beslist om aan die clubs de helft van de 

bijdrage voor het indienen van een dossier terug te storten.  

 

 

2.2.  Situation WBBL – situatie WBBL 

De herwerkte statuten worden besproken. De RvB heeft nog heel wat bemerkingen hierop 

en spreekt af om de bemerkingen van de leden te verzamelen tegen 6 februari. Nadien zullen 

deze geconsolideerd worden en overgemaakt aan de WBBL met vraag voor een ontmoeting.   

 

 

2.3.  Wheelchair Basketballl Belgium 

 

Een vertegenwoordiging van de nationale rolstoelbasketbalploeg vervoegt de vergadering 

(Dhrn.  Wilmus, De Knock et Scoupe) 

 

Dhr. Delchef introduceert het onderwerp en verwijst daarbij naar de nota zoals voorgesteld 

op de vorige vergadering alsook naar de nakende inschrijving voor het EK, B divisie.  

 

 

De recente evoluties rond het team worden uitvoerig geschetst. De concrete vraag bestaat 

erin om meer geïntegreerd te worden in de werking van Basketball Belgium met meer 

bepaald een  officiële erkenning , uniforme uitrusting , integratie in de communicatie (site, 

social media) en actieve betrokkenheid bij het sportieve management.   

 

Dhr. Verlinden vraagt naar de positie van Parente (Vlaamse liga gehandicaptensport). Op dit 

moment is die onbekend en moet de vraag gesteld worden.  

 

Dhr. Van Lantschoot uit zijn appreciatie voor de verschafte toelichting maar wil meer 

duidelijkheid rond budget, financiële consequenties van een erkenning en informatie over de 

positie van Parente.   

De RvB zal beslissen in februari. 

 

 

 

B. Administratie 

 

De Algemene Vergadering wordt vastgelegd op 19 maart om 18u30 op de zetel van de PBL.  

 

C. Competitie  

3. Kwalificatie van speelsters  

De RvB neemt kennis van een situatie waarbij een speelster onterecht werd opgesteld maar 

waarvoor het reglement geen sanctie voorziet. De RvB wenst dat dit wordt aangepast in het 

reglement voor volgend jaar met forfait als sanctie.  

 

 



4. Situatie van een scheidsrechter van TDW1 die een club van TDW1 verdedigt in een nationaal 

dossier  

De RvB stelt dat dit deontologisch niet correct is en bevestigt de beslissing van het NDR. 

  

5. E-mail Guy Vervaeke ivm het verschuiven van wedstrijden 

Er wordt verduidelijkt dat de aanpassingen zijn gebeurd op vraag van de clubs. De RvB wenst 

dat in het vervolg geen aanpassingen meer gebeuren nadat het reglement voor het  

betreffende seizoen gefinaliseerd werd.   

M.b.t. de vraag van Castors Braine vraagt de RvB aan het Departement Competitie om de 

uiterste datum van de halve finales van de Beker van België dames te behouden en een 

oplossing te zoeken.  

 

BNT 

Pre-Olympisch kwalificatietornooi : de conventie ter bepaling van de verantwoordelijkheden 
van elke federatie wordt ter info voorgelegd.   

 

 

 

 

Volgende vergadering 19/2 om 18u 

 

 

Stefan Garaleas 

Secretaris-Generaal 

 

 

 

De nederlandstalige tekst geldt als basis  

 


