
BASKETBALL BELGIUM 

 

Raad van Bestuur van 25 maart  2021 om 19u30 

 Videoconferentie 

 

Aanwezig :  
 
Jan Van Lantschoot (Voorzitter) 
 
Basketbal Vlaanderen vzw, bestuurder, vertegenwoordigd door    
 Jan Van Lantschoot (vaste vertegenwoordiger)  

Ann Depoorter 
 Kris Fels 
 
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 dagorde wordt goedgekeurd. 
 
2. Goedkeuring van de verslagen van de vergadering van 2 & 17  februari 2021 
 
Beide verslagen worden goedgekeurd. 
 
Dhr. Delchef vraagt wanneer de volgende rapportering door Dhr. Bogaert wordt voorzien. Er wordt 
afgesproken om dat tegen 30/6 te voorzien en vanaf dan elk kwartaal. 
 

 
3. Competitie 
 
Er wordt teruggeblikt naar de vergadering met de licentiecommissie. Een volgende vergadering van 
de RvB wordt ingepland kort na 15 april om zo kennis te nemen van de resultaten.  
 
De RvB zal kopie krijgen van alle beslissingen, alsook een verslag met de bevindingen en eventuele 
probleempunten. 
 
De RvB herbevestigt de samenstelling van commissie :  
Dhr Reinhard Van Hecke, Dhr. Frank Beckers en Dhr. Bart Van Steenberge.  
 
Er wordt een verduidelijking gegeven over het invullen van het budgetdocument, waarbij het niet 
vereist is om de spelers bij naam te noemen in de tabel met vergoedingen. Er wordt aan herinnerd 
dat het gebruik van de template niet verplicht is, op voorwaarde dat de inhoud wordt gerespecteerd.  
 



Dhr. Delchef werpt de vraag op hoe vacante plaatsen worden verdeeld. Er wordt verduidelijkt dat het 
aan elke liga toekomt te bepalen welke club in TDM2 kan aantreden. Bij een bijkomende vrije plaats 
wordt er gekeken naar hoe die historisch is ontstaan en wordt een club van de betreffende liga 
toegevoegd.  
  
 
4. Topsport 
 
Er wordt teruggeblikt op de vergadering met Eddy De Smedt waarop hij zijn bevindingen heeft 
gepresenteerd.  
Dhr. Van Lantschoot stelt voor dat Basketball Belgium fungeert als platform voor strategisch overleg 
over topsport.  
Wat betreft volgende stappen en initiatieven vraagt Dhr. Delchef om dit pas op een volgend 
vergadering te bespreken, aangezien dit eerst nog binnen AWBB en meer bepaald met de technische 
directie besproken moet worden.  
 
 
5. Administratie 
 
5.1  Beneleague  
Dhr. Garaleas schetst de stand van zaken, waarbij er een draft document is als basis voor een 
conventie tussen BB, NBB en Beneleague. Momenteel nog geen reactie van de Nederlandse collega’s. 
Er zal met hen contact worden opgenomen.  
Bedoeling is om met PBL verder te praten in de 2e week van de paasvakantie.  
 
 
5.2  Voorstel Hall of Fame 
 
Dhr. Van Lantschoot wenst graag een initiatief te nemen tot het creëren van een Hall of Fame 
waarbij personen met grote verdiensten in het Belgisch basketbal gehuldigd worden en waaraan 
jaarlijks personen toegevoegd kunnen worden.  
 
De RvB is akkoord met idee. Dhr. Van Lantschoot zal tegen volgende vergadering een concreet 
voorstel uitwerken.  
 
In deze context bespreekt de RvB opnieuw het voorstel ivm Dhr. Coomans. 
 
5.3  Vergoeding Secretaris-Generaal  
 
Een voorstel van vergoeding voor de Secretaris-generaal wordt besproken en goedgekeurd.  
 
5.4  Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid  
 
De situatie zal verder uitgeklaard worden en waar nodig wordt contact genomen met de 
verzekeringsmaatschappij. Ook de leden van de licentiecommissie zullen worden toegevoegd. 
 
 
5.5  Wijziging statuten  
 
Voor de bespreking van de wijziging van de statuten wordt gemikt op een fysieke vergadering.  Er 
wordt voor geopteerd om ook de advocaten uit te nodigen die het ontwerp hebben uitgewerkt. 
Dhr. Van Lantschoot zal hen contacteren ifv beschikbaarheden.  



 
Wat de vaste vertegenwoordiger betreft neemt Dhr. Van Lantschoot die rol waar voor Basketbal 
Vlaanderen. Voor AWBB is er nog geen beslissing.  
 
 
5.6  Jaarkalender vergaderingen & beslissingskalender & thema-vergadering 
 
Dhr. Van Lantschoot stelt voor om een jaarkalender op te stellen voor de recurrente vergaderingen 
van de RvB . Daarnaast zullen er ook thema-vergaderingen zijn.  Er zal ook een kalender worden 
uitgewerkt met alle belangrijke beslissingsmomenten in de domeinen competitie, arbitrage en BNTs.  
 
 
5.7  Voorstel tot communicatie naar clubs/leden over BB 

 
Dhr. Van Lantschoot stelt voor om 3x per jaar een  communicatie te doen vanuit BB naar de clubs en 
naar de leden actief in de interne organen van BB, BV en AWBB .  
 
 
6. Rondvraag 
 
Mevr. Depoorter vraagt verduidelijking over de verwerking van de FIBA gelden. Dhr. Garaleas geeft 
de nodige duiding en bevestigt dat alle achterstallen zijn betaald en werden door 
BasketbalVlaanderen en AWBB ontvangen.   
 
Dhr. Henry vraagt naar informatie ivm het afsluiten van de vereffening van de KBBB. Deze zal hem 
worden bezorgd.  
 

 

Basisversie : NL 

 

 

Jan Van Lantschoot      Stefan Garaleas  

Voorzitter        Secretaris-Generaal 

 


