
BASKETBALL BELGIUM

Raad van Bestuur van 23 juli  2020 om 17u00

Videoconferentie

Aanwezig : 

Jean-Pierre Delchef (Voorzitter)

Basketbal Vlaanderen vzw, bestuurder, vertegenwoordigd door   
Kris Fels
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

1. Goedkeuring van de dagorde

De RvB keurt de dagorde goed

    1. Administratie

               1.1.  Ontslag van Marc Verlinden als lid van de RvB van BB
De RvB neemt kennis van het ontslag. De RvB bedankt Marc voor zijn bijdrage aan de 
oprichting van Basketball Belgium en voor zijn deelname aan de werking va de nieuwe 
federatie tijdens de eerste jaren. 

               1.2. Vertegenwoordiging van Basketbal Vlaanderen in de RvB en de AV van BB 
De RvB neem kennis van het feit dat Kris Fels als dienstdoend voorzitter van BV de plaats van 
Marc Verlinden inneemt in de RvB van BB.

M.b.t  de AV wordt  gesteld dat de positie in de RvB niet verenigbaar is met die van lid van de 
AV. Hiervoor zal BV in vervanging voorzien.

M.b.t. de RvB wordt door verschillende leden gewezen op de onverenigbaarheid met het 
NDR. Na discussie wordt volgende regeling aanvaard , gelet op het tijdelijk karakter : 
Bij besprekingen over arbitrage op de RvB zal Dhr. Fels zich onthouden en niet deelnemen 
aan de discussie.
Dhr. Fels zal de vergaderingen van het NDR bijwonen als gast.  



 

               1.3. Publicatie van de modaliteiten van wijziging van vertegenwoordiging van Basketbal 
Vlaanderen

Aangezien de bestuurders en leden AV rechtspersonen zijn, dient nu bij deze wijziging niet in 
publicatie te worden voorzien.

                1.4 Aanpassing van de gegevens op de website BB
De nodige aanpassingen werden doorgevoerd

               1.5. Goedkeuring van de verslagen van 3 mei, 9 mei, 13 mei, 26 mei en 10 juni 2020
De verslagen worden goedgekeurd
Dhr. Fels suggereert om de verslagen ook steeds door te sturen naar de SG’s van de 3 
entiteiten
Dhr. Delchef stelt een versnelde procedure voor ivm de goedkeuring van de PV’s
die een snellere publicatie van de beslissingen zal toelaten. 

               1.5. Algemene Vergadering  Basketball Belgium
Er wordt beslist om deze op woe 26/8  om 18u te houden. 

                1.6. Dossier BMC 

Dhr. Van Lantschoot licht de leden in over het feit dat het dossier finaal van de baan is. Het is 
nu aan de vereffenaars om de vereffening af te sluiten. Dhr. Garaleas heeft FIBA ingelicht 
over de stand van zaken.  

                  1.7. Stand van zaken Beneleague

De RvB bespreekt het project van de Beneleague. Er wordt vastgesteld dat in de 
werkgroepen geen vertegenwoordiging is voorzien vanuit de Belgische federatie. De 
raakvlakken en consequenties voor BB ivm  o.a. competitie, arbitrage, licenties, 
jeugdfonds moeten verder bekeken worden. 

Om de betrokkenheid te verhogen zal BB de PBL aanschrijven en voorstellen om dit 
verder te bespreken op de AV van 26 aug.  

                  1.8.  Beheer van de departementen 

Er wordt gevraagd naar feedbackmomenten tijdens het jaar waarop de 
departementen een stand van zaken kunnen komen geven.  Hiervoor zal een 
jaarkalender worden opgesteld met data RvB en planning van die 
feedbackmomenten. 



 

2. Competitie

2.1. Officiële datum start van de competitie 

Gezien de huidige onzekerheid wordt beslist om een corona werkgroep op te richten die een 
document opstelt met principes die gehanteerd zullen worden naargelang de evoluties 
omtrent COVID-19. Deze cel zal moeten samenwerken met BV, AWBB en PBL om zo tot 
coherente aanpak te komen. Vanuit BB zullen Dhrn Delchef en Fels het nodige initiatief 
nemen.  
Dhr. Van Lantschoot wijst op het belang om een communicatiekanaal op te zetten naar de 
clubs toe zodat ze in elke fase op de hoogte zijn. 

Volgende vergadering: maandag 27/7 om  20u

Basisversie : NL

Jean-Pierre Delchef Stefan Garaleas 
Voorzitter Secretaris-Generaal


