
 

 

BASKETBALL BELGIUM  

Raad van Bestuur van 26 mei 2020 om 18:30 

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 

 

1. Licenties 

De RvB bespreekt de aanvullende beslissing van de licentiecommissie waarbij een club 

vooralsnog haar licentie toegewezen kreeg vanwege uitzonderlijke omstandigheden. 

De RvB wenst een aanpassing aan te brengen tegen volgend jaar waarbij beslissingen niet 

meer kunnen worden aangepast. 

 

2. Competitie  

 

2.1. TDM2 (samenstelling van de reeksen)  

N.a.v. uitvoerig mailverkeer tussen de leden van de RvB is er geen akkoord over de 

reeksindeling in TDM2.  

Na bespreking wordt beslist om een reeks te voorzien met clubs van BV en een andere reeks 

met clubs van AWBB. 

 

2.2. Beker van België Heren  

De RvB bespreekt een voorstel vanwege de PBL en vindt het een attractieve formule. Aan het  

Dep. Competitie zal worden gevraagd om contact te nemen met PBL en dit verder uit te 

werken. 

2.3. Scheidsrechters die worden gepromoveerd naar PBL 

De RvB neemt kennis van de namen en feliciteert hen met hun promotie. 



    3.Administratie  

3.1. Jeugdfonds 
De input en uitleg van AWBB wordt toegelicht en besproken.  Langs de kant van BV stelt 
men voor om een vergelijkende berekening te maken voor de clubs van PBL en 2 
voorbeelden van elk kant voor TDM1 en TDW. Als basis worden de cijfers van seizoen 
2018-2019 genomen. Het resultaat wordt volgende keer op de vergadering besproken.  
 

3.2. Vraag naar briefwisseling met de fiscus m.b.t. arbitragekosten  
 Dhr. Delchef vraagt naar meer info over de briefwisseling die naar de fiscus werd 

gestuurd ivm arbitragekosten, en meer bepaald het antwoord dat BV ontving en het erop 
volgende antwoord. Dhr. Delchef vraagt om dergelijke zaken op voorhand af te 
stemmen. Dhr. Verlinden bevestigt dat zodra een nieuw wordt ontvangen, de inhoud 
ervan verder afgestemd zal worden.  
 

3.3. Mandaten 
De mandaten ivm het voorzitterschap vanaf 1/7 voor het NDR en Dep. Competitie 
worden besproken. Na bespreking wordt overwogen om aan de huidige voorzitters te 
vragen hun mandaat verder te zetten voor volgend seizoen.  De beslissing zal op de 
volgende vergadering worden genomen.  

 

3.4. Delegatie op de AV van het BOIC van 9 juni 2020 

De RvB vraagt aan Dhrn. Scherpereel, Verlinden en Garaleas om deel te nemen aan de AV 

aangezien Dhr. Delchef als lid van RVB Basketball Belgium niet mag vertegenwoordigen. 

 

3.5.  Delegatie-overeenkomst BNT  

De finale versie wordt goedgekeurd. 

3.6.  Brief FIBA  

 

De RvB neemt ter informatie kennis van de brief die werd gestuurd aan FIBA ivm de 
juridische situatie van Basketball Belgium.  
 

 

 

Basisversie : NL 

 

 

Jean-Pierre Delchef      Stefan Garaleas  

Voorzitter        Secretaris-Generaal 


