BASKETBALL BELGIUM

Raad van Bestuur van 17 februari 2021 om 19u15
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 dagorde wordt goedgekeurd.
1. Update competitie
Een voorstel van light versie van licentie werd uitgewerkt , inclusief een template voor het
budget. Afstemming met de vertegenwoordigers van de clubs is voorzien voor volgende week.
Dhr. Henry wenst erop te wijzen dat hij twijfelt aan het nut voor TDM2 en de gelijktrekking van
de verplichtingen voor TDM1 en TDM2. Ook vraagt hij zich af wat er met de informatie over
eventuele schulden tov de overheid zal gebeuren.
Er wordt verduidelijkt dat het gaat over een continuïteit in het aanvragen van licenties en het
verkrijgen van informatie over de situatie bij de clubs. Niet om hen uit te sluiten of om onnodig
streng te zijn. Clubs die voldoen aan de minimale vereisten – zoals beschreven in het licentie
dossier – zullen in principe hun licentie verwerven. Clubs die geen licentiedossier indienen
worden automatisch verwezen naar de regionale federaties.

Dhr. Henry aanvaardt de verduidelijkingen en is benieuwd naar de feedback van de clubs.

2. Beneleague
Dhr. Garaleas geeft overzicht van de verschillende domeinen en stand van zaken. Er worden op
de verschillende aspecten verdere stappen afgesproken.

3. Planning AV + agenda
De jaarrekening wordt overlopen en goedgekeurd ter indiening voor de AV.
Dhr. Van Lantschoot meldt dat de aangepaste statuten nog niet in beide talen ter beschikking zijn
maar dat deze de eerstvolgende dagen aan de leden verdeeld zullen worden.
4. Budget BNT 2021
Het budget BNT , in aangepaste versie na de bemerkingen van de RvB op een voorgaande
vergadering, wordt goedgekeurd, evenwel onder voorbehoud van de goedkeuring van de
toegezegde bedragen door de AV van BV en AWBB.
Na de betreffende AV’s zullen BV en AWBB verder overleg plegen over de verdere bijdragen aan
de BNT’s langs beide kanten in de toekomst.

5. Vereffening van de KBBB
De erkenning van BB door FIBA is ondertussen gebeurd en de openstaande nog verschuldigde
bedragen bevestigd vanwege FIBA . Het enige wat nog moet gebeuren voor het finaal afsluiten
van dit dossier is de publicatie van het vereffening in het Belgisch Staatsblad.
6. Varia :
• Een voorstel ivm Dhr. Coomans zal op de volgende vergadering worden besproken nar
afstemming bij BV en AWBB.
• Dhr. Delchef meldt een probleem bij AWBB ivm gebruik van Belga foto’s. Bij BB is dit
probleem ondertussen opgelost en dezelfde aanpak kan dienen voor het probleem bij AWBB.
• Dhr. Delchef legt het gebruik van het elektronisch wedstrijdblad voor de nationale competitie
terug op tafel ifv volgend seizoen. Informatici langs de kant van Bv en AWBB hebben de
systemen vergeleken en zijn niet tot een gezamenlijke conclusie gekomen. De RvB zal hen
vragen een nota uit te werken met de verschillende invalshoeken teneinde de knoop door te
hakken obv de pro’s en contra’s.
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