
  

BASKETBALL BELGIUM vzw 
  Algemene Vergadering van  26 augustus 2020 om 18 uur 

Videoconferentie 
 

 
 
1. Aanwezige leden en volmachten  
 
 Vlaamse Basketballiga vzw, vertegenwoordigd door :  
 Dhr. Kris Fels (RvB) 
 Dhr. Adri Welvaarts (AV) 
 Dhr. Guy Vervaeke (AV) 
 Dhr. Alfred Van Den Eynde (AV) 
 Dhr. Jan Van Lantschoot (RvB) 
 
 Association Wallonie-Bruxelles de Basket-ball , vertegenwoordigd door :  
 Dhr. Jean-Pierre Delchef (RvB) 
 Dhr. Bernard Scherpereel (RvB) 
 Dhr. Pascal Henry (RvB) 
 Dhr. José Nivarlet (AV) 
 Dhr. Fabrice Appels (AV) 
 
 Pro Basketball League, vertegenwoordigd door :  
 Dhr. Arthur Goethals (AV) 
 Dhr. Wim Van de Keere (AV) 
  
 
 Dhr. Stefan Garaleas, secretaris 
 
 

2.  Openingswoord van de voorzitter  
 
Dhr. Delchef verwelkomt de leden en blikt terug op de oprichting van Basketball Belgium en 
de evolutie tot nu toe . 
 

3.  Activiteitensverslag 2019-2020 
                    

Dhr. Delchef overloopt het activiteitenverslag en geeft toelichting bij de verschillende 
onderdelen.  

 

4.  Goedkeuring van de jaarrekening 2019 
   

Er wordt gevraagd om post 740000 van naam te wijzigen, meer bepaald van “subsidie” naar    
“dotatie” 

 
  De jaarrekening wordt unaniem goedgekeurd.  
   
5.  Kwijting aan de bestuurders 
   
  De leden verlenen unaniem kwijting aan de bestuurders. 



6.  Goedkeuring van de begroting 2020 
   

Er wordt gevraagd of de FIBA dotaties en de kosten/inkomsten van FIBA licenties mee 
opgenomen dienen te worden in de begroting. Na overleg wordt beslist dat dit niet 
noodzakelijk is , aangezien dit binnenkomende en uitgaande bedragen zijn. De weergave 
ervan zal getoond worden in de jaarrekening.  

 
  Het budget wordt unaniem goedgekeurd. 
 
7.   Toelichting over het project Beneleague 
 

Dhr. Van de Keere geeft een overzicht van de werkzaamheden. Hij overloopt het 
voorkeursformat voor de competitie. Ivm arbitrage is de situatie in de 2 landen verschillend 
en moet verder naar een oplossing worden gezocht. Ook commercieel wordt er verder 
gewerkt aan een sterk product. 
Wat organisatie en governance betreft vraagt Basketball Belgium om betrokken te zijn. De 
bedoeling is om een vertegenwoordiger van de federatie in het bestuursorgaan te voorzien.    

 
 
   
8.  Varia 
 

Dhr. Van Den Eynde verwijst naar de statuten die voorzien dat op volgende RvB het 
voorzitterschap moet overgedragen worden. In de praktijk zal dit pas kunnen gebeuren op de  
eerste vergadering van de RvB zijn na nieuwjaar. 

 
Bij nazicht wordt vastgesteld dat Art.16, punt 3 aangepast dient te worden, waarbij de term 
“Raad van Bestuur” vervangen moet worden door “Algemene Vergadering”. Dit zal op de 
volgende AV gebeuren. 

 
 
 
  Stefan Garaleas     Jean-Pierre Delchef 
  Secretaris-generaal      Voorzitter  
          
  


