
BASKETBALL BELGIUM 

 

Raad van Bestuur van 21 april  2021 om 20u 

 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 het verslag van 25 maart 2021 
 
Mevr. Depoorter en Dhr. Delchef vragen beiden een kleine aanvulling op het verslag. Deze worden 
aanvaard.  Het verslag wordt met deze aanpassingen goedgekeurd. 
 

 
3. Stand van zaken Licenties 
 
Er wordt kennis genomen van de mededeling vanwege de licentiecommissie dat de werkzaamheden 
lichte vertraging hebben opgelopen. Een degelijke werking van de licentiecommissie vereist volgens 
haar inzichten fysieke vergaderingen. De covid maatregelen om veilig te vergaderen en de inplanning 
in de agenda’s zijn hiervan de oorzaak. 
 
Er wordt beslist om de clubs die een aanvraag hebben ingediend in te lichten hierover.  
 
4. Voorstel formule BvB Heren 
 
Dhr. Van Lantschoot licht zijn voorstel toe ivm de BvB Heren. Het BO kan zich vinden in dit 
evenwichtig voorstel. Het zal verder worden besproken met PBL en de TDM clubs op 22 april om te 
proberen tot een finale beslissing te komen. 
 
 
 



5. Competitieboeken 2021-2022 
Er wordt beslist om dit pragmatisch te bekijken en om mits enkele kleine aanpassingen nu goed te 
keuren en zo snel mogelijk te verdelen aan de clubs. Een grondigere herziening wordt voorzien voor 
vanaf september met als doelstelling om zowel competitieboek als licentiereglement klaar te hebben 
tegen 1/1/2022.  
 
6. Wijziging statuten  
 
De vergadering ivm de wijziging van de statuten zal plaatsvinden op 11 mei in Vilvoorde te 18.30u. 
 
7. 3x3  
 
Dhr. Garaleas geeft een stand van zaken weer over de nationale ploeg 3x3 die zal deelnemen aan het 
pre-olympisch kwalificatietornooi.  

 

8. Varia 

Dhr. Delchef vermeldt de vraag vanwege een Nederlands beloftenteam om deel te nemen in TDW. 

Na toelichting van de vraag is het BO de idee zeker genegen. Aan het Dep. Competitie wordt 

gevraagd dit volledig uit te werken in al zijn onderdelen waarna het bo een definitieve beslissing zal 

nemen. 

 

Dhr. Fels vraagt naar een update over de jeugd EK’s. Dhr. Garaleas geeft feedback over een 

vergadering met de federaties en FIBA waar dit aan bod kwam. Verschillende federaties hebben hun 

input gegeven en finale beslissing volgt op 11 mei.  

 

 

Basisversie : NL 

 

 

Jan Van Lantschoot      Stefan Garaleas  

Voorzitter        Secretaris-Generaal 

 


