
BASKETBALL BELGIUM 

 

Raad van Bestuur van woensdag 16 december 2020 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  
               Bernard Scherpereel 
 
Stefan Garaleas, Secretaris-Generaal 
 

Verontschuldigd:  Pascal Henry 
 
 

0. Goedkeuring van de dagorde 

 

De dagorde wordt goedgekeurd. O.b.v. enkele e-mails van clubs wordt een punt over de 

licenties toegevoegd.  

 

1. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 12 november 2020 

 

Het verslag wordt goedgekeurd 

 

2.  Competitie 2020-2021 

  2.1. TDM1 & TDM2 

 

De stand van zaken wordt besproken. Er wordt beslist om aan de clubs nu een 

communicatie te sturen dat ze tegen 17/1 dienen in te schrijven. Op die manier kunnen we 

rekening houden met de beslissingen van de overheid op 15/1. Clubs die nu al beslist 

hebben niet te willen spelen dit seizoen zullen uitgenodigd worden dit nu al kenbaar te 

maken.  Op deze manier kan het Dep. Competitie snel schakelen en een kalender opstellen 

kort nadat de overheid eventueel de maatregelen zal versoepelen. De RvB herbevestigt dat 

indien niet gestart kan worden ten laatste in het laatste weekend van februari , er dit 

seizoen niet meer gespeeld zal worden.  

    

 

 



2.2.TDW1   

 

De stand van zaken wordt besproken en de voorgestelde competitieformule wordt 

goedgekeurd.  

 

De vraag wordt gesteld of speelsters van clubs die hebben beslist niet meer te willen spelen 

van club mogen veranderen.  Er wordt beslist dat een mutatie niet mogelijk is naar een 

andere club uit TDW, tenzij het professionele speelsters zijn of indien ze als professionele 

speelsters bij de nieuwe club worden aangetrokken. Het is hen wel toegelaten om deel te 

nemen aan een competitie in een andere afdeling volgens de regels van 

BasketbalVlaanderen of AWBB.   

 

 

2.3 Licenties  

 

Verschillende clubs stelden de vraag naar duidelijkheid over de noodzaak tot het indienen 

van een licentiedossier voor volgend seizoen, gezien de huidige moeilijkheden.  

De RvB heeft absoluut begrip voor de moeilijke omstandigheden waarin de clubs zich 

momenteel bevinden. Er moeten aanpassingen gebeuren en de nodige soepelheid zal 

gehanteerd moeten worden. De licentieplicht volledig laten vallen zou geen goed signaal zijn 

aangezien deze er is gekomen om de clubs zelf te beschermen. Wel zal een specifieke Covid-

aanpak verwerkt worden in de aanvraag, zodat een beter beeld gevormd kan worden van de 

moeilijkheden waarmee de clubs kampen en de oplossingen die voorzien kunnen worden. 

Ook zal bij de beoordeling door de licentiecommissie het nodige gezond verstand gehanteerd 

worden.  

De RvB wil graag met de clubs in dialoog gaan hierover. Hiervoor zal een videoconferentie 

georganiseerd worden kort na de jaarwisseling.  

 

 

3. Financiën 

               3.1.Budget BNT 2021 

Te bespreken op een volgende RvB in de 3e week van januari nadat de nodige info van de 

subsidiërende instanties ontvangen zullen worden.  

 

Wat overdracht van ongebruikte middelen vanuit 2020 betreft is men principieel akkoord 

voor Cats en Lions maar niet voor de Jeugd, aangezien de financiering hiervoor anders 

verloopt. Een voorafgaandelijke afrekening over 2020 is hiervoor wel een voorwaarde.  

 

 

3.2 Contracten van de coaching staff van de  Belgian Lions & Belgian Cats 

De verschillende contracten worden besproken. Er wordt akkoord gegeven om de opdracht 

van de head coach van de Belgian Lions te verlengen m.o.o.  de kwalificatie voor het WK, en 

dit met AWBB als werkgever/contractspartij.   

  

Als onderdeel van de discussie over het budget zal een lijst worden overlopen waarbij alle 

personen worden weergegeven incl. verloning, statuut etc…  

Dhr. Delchef stelt voor om een aparte infovergadering te organiseren waarbij de specifieke 

subsidieregels worden toegelicht in alle transparantie en met al doel de mogelijkheden tot 

financiering te optimaliseren.  



 

 

3.3 Beheer van de financiën van BB 

Dhr. Delchef zal tegen volgende keer een voorstel uitwerken 

 

4. Administratie 

                   4.1. Vereffening van de KBBB 

Dhr. Delchef brengt verslag uit van de BAV van 10 december 2020 waarmee de vereffening 

definitief werd afgesloten.  

 FIBA en FIBA Europe zullen een brief ontvangen van de vereffenaars waarbij ze op de hoogte 

zullen worden gesteld over de modaliteiten van de vereffening met als laatste stap de 

publicatie in het Belgisch Staatsblad. 

 

                    4.2. Beneleague  

De clubs van de PBL hebben bevestigd door te willen gaan met dit project. BB zal nu enerzijds 

contact nemen met PBL om te bekijken hoe de erkenning verder kan verlopen en om 

openstaande punten verder uit te klaren. Een overleg met de NBB zal zo snel mogelijk 

ingepland worden om samen de nog openstaande punten te bepalen.  

 

4.3 Stand van zaken voorzitterschap BB  

 

Er wordt beslist om een AV te organiseren in februari waarop de jaarrekening 2020 wordt 

goedgekeurd. Op dat moment zal BV ook de nieuwe voorzitter aanduiden.  

 

 

Basisversie : NL 

 

 

Jean-Pierre Delchef      Stefan Garaleas  

Voorzitter        Secretaris-Generaal 

 


