BASKETBALL BELGIUM
Raad van Bestuur van 27 juli 2020 om 20u00
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

0. Goedkeuring van de dagorde
De RvB keurt de dagorde goed
1. Administratie
1.1 Algemene Vergadering Basketball Belgium
Gezien de situatie rond Covid-19 wordt beslist om de AV via videoconferentie te houden.

2. Competitie
2.1 Officiële datum start van de competitie
Na kennis te hebben genomen van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad, van de
evoluties van de COVID-19 toestand en de beslissingen van de overheden op lokaal,
provinciaal en regionaal vlak hebben de basketbalfederaties AWBB, Basketball Belgium en
Basketbal Vlaanderen overlegd en beslist om enkel in veilige omstandigheden te sporten en
een coherente aanpak voor alle actoren van de Belgische basketbalgemeenschap uit te
werken.
Er is beslist om tot en met zondag 30 augustus ’20 alle wedstrijden (beker- en/of
competitiewedstrijden) op te schorten. Vriendschappelijke wedstrijden en tornooien zijn
niet toegelaten. De competities zullen ten vroegste in het weekend van 2-4 oktober ’20

opstarten, zodat een redelijke voorbereidingsperiode van minimum 4 weken kan
gegarandeerd worden. De nodige informatie zal op website worden gepubliceerd.
2.2. Competitieboek 2020-2021
Er wordt aangedrongen om de boeken zo snel mogelijk te laten drukken en te verdelen aan
de clubs. Er zal niet gewacht worden op de noodzakelijke aanpassing van de formule van de
Beker van België door het feit dat de voorziene wedstrijden in augustus geannuleerd zullen
worden door Covid-19.

2.3. Inventaris van de getekende conventies
Het secretariaat-generaal zal de opvolging doen van de getekende conventies.
2.4. Beker van België Dames : deelname van meerdere ploegen uit een zelfde club
Het specifieke geval waarvan sprake is ondertussen opgelost en er doet maar 1 ploeg van de
betreffende club mee.
2.5. Principe van organisatie van de finale BvB Dames 2019-2020
De RvB vraagt aan het Dep. Competitie om de finalisten te contacteren met de vraag of ze in
september voordat het kampioenschap begint de finale willen spelen. Indien ze niet akkoord
zouden gaan, gelieve de RvB hierover op de hoogte te brengen.
Bedoeling blijft om het in Willebroek te laten doorgaan. Indien de club het niet meer wil
organiseren, zal een andere club gezocht worden.
2.6. Digitaal wedstrijdformulier in Top division
BV en AWBB gebruiken beiden een ander systeem. De vraag wordt gesteld of bij een
wedstrijd tussen 2 Vlaamse clubs ze het systeem van BV mogen gebruiken. BV is bereid een
stap verder te gaan en hun systeem ter beschikking te stellen van TD zodat ook de AWBB
clubs er gebruik van kunnen maken. Dhr. Delchef verwijst naar een eerder studie waarbij
systemen niet met elkaar verbonden konden worden. Een alternatieve manier zou zijn dat de
AWBB ploegen manueel worden ingevoerd in het BV systeem en dat ze daarop inloggen voor
de wedstrijden.
Er wordt dan ook voorgesteld dat de experten ter zake van beide kanten een analyse doen of
en hoe het systeem van BV door de AWBB clubs gebruikt zou kunnen worden.
Een andere optie zou zijn om het FIBA systeem te gebruiken dat het voordeel heeft dat clubs
van TDW die Europees spelen dit reeds gebruiken.

3.

Arbitrage
3.1. Aanpassingen 2020 aan spelregels

Dhr. J. Jacobs zal tegen2e helft augustus een presentatie voorbereiden waarin de
wijzigingen aan de spelregels toegelicht zullen worden.
In het verlengde hiervan suggereert de RvB dat het NDR de stage van de nationale
refs eind augustus best annuleert gezien Covid-19.
3.2. Verhoging van de kilometervergoeding voor scheidsrechters in Top Division
Er is een akkoord over de verhoging van de kilometervergoeding. De vraag stelt zich
of de verhoging van de vergoeding van tafelofficials in EML toegepast kan worden.
PBL vindt de verhoging naar 25 EUR teveel. De RvB kan akkoord gaan met 20 EUR.
Hiermee aansluitend wordt melding gemaakt van de situatie waarbij in de 2e ronde
van de BVB een PBL ploeg speelt tegen een TDM ploeg. In dat geval zijn de kosten vrij
hoog voor de TDM ploeg. Er kan principieel geen financiële tussenkomst worden
voorzien vanuit BB. Maar gezien de situatie rond Covid-19 zal de hele formule van de
Beker herbekeken moeten worden.
Dhr. Delchef vraagt verduidelijking over wie momenteel aanduider is. Momenteel is
dit Dhr. De Langhe in afwachting dat Dhr. Coppens vanaf oktober kan overnemen.
4. Juridisch
Benoeming van de leden Rechterlijke Raden voor seizoen 2020-2021
Dhr. Delchef vraagt om de lijst te herbekijken om in een beter evenwicht te voorzien.
Hiervoor zal AWBB de nodige voorstellen doen voor kandidaten.
Dhr. Van Landschoot meldt dat aangezien Dhr. Van Steenberghe geen lid kan zijn van de
licentiecommissie maar enkel revisor, er een 3e lid gezocht moet worden. Te bekijken
tegen volgende vergadering.
5. BNT
Verlenging contract Dario Gjergia
De RvB begrijpt de achterliggende motivatie maar vraagt van het management een
uitgewerkt voorstel ter voorlegging.
6. Rondvraag
6.1. Jaarboek basketbal 2021
De huidige werkwijze qua investering versus return is niet meer van deze tijd . De RvB is
akkoord dat dit jaarboek een traditie is maar wenst de discussie aan te gaan of er geen
meer aangepaste manier kan worden voorzien. Indien men niet meer wenst bij te dragen
moeten de initiatiefnemers wel zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht. Een
gesprek is voorzien in september met de verantwoordelijken.

6.2 TV rechten TDW
Dhr. Delchef meldt dat bepaalde clubs van TDW werden benaderd om de TV rechten op
de competitie te verkopen aan een bedrijf in Luxemburg. De RvB stelt voor om de clubs
in te lichten dat de rechten van de competitie toekomen aan BB en dat bij elk initiatief de
federatie gecontacteerd dient te worden.

Volgende vergadering : 17 augustus om 17u
Basisversie : NL
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