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Raad van Bestuur van 2 juni 2021 om 19u30 

 Videoconferentie 

 

Aanwezig:  
 
Jan Van Lantschoot (Voorzitter) 

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

 Kris Fels 
 Ann Depoorter 

 
Association Wallonie-Bruxelles de Basketball asbl, bestuurder, vertegenwoordigd door  :  
 Jean-Pierre Delchef (vaste vertegenwoordiger) 

              Pascal Henry 
 Bernard Scherpereel 
 

Stefan Garaleas, Secretaris-Generaal 
 

1. Goedkeuring van de dagorde 
 
De dagorde wordt goedgekeurd. 

 
 
2. Goedkeuring van de PVs van de vergadering van 5 & 10 mei 2021 

 
De verslagen worden goedgekeurd.  Het BO gaat ermee akkoord dat de verslagen gepubliceerd 

worden nadat de termijn voor het geven van opmerkingen is verstreken.  
 
3. Update Marketing (M. Bogaert) 

 
Dhr. Bogaert geeft een uitgebreide stand van zaken op vlak van de activiteitenrond communicatie & 

marketing rond de Cats en de Lions. Hij geeft een update over de partnerships en de potentiële 
opportuniteiten, de studies met de mediawaarde en de populariteit van basketbal bij GenZ en de 
opportuniteiten bij de organisatie van de wedstrijden.  

 
Diverse vragen tot bijkomende toelichting worden beantwoord. Het BO geeft er de voorkeur aan om 
bij besprekingen met nieuwe partners een step-up clausule te voorzien ifv het resultaat van de Cats 

op de Olympische Spelen.  
Dhr. Fels vraagt naar de mogelijke pakketten in return voor toekomstige partners en om ook 

opportuniteit te bekijken rond het wagenpark van BV en AWBB. 
Dhr. Van Lantschoot vraagt om een strategie uit te werken met de uitgangspunten voor de komende 
jaren ivm wedstrijden , events , partners , media etc… 

 
Het BO bedankt Dhr. Bogaert voor de duidelijke uitleg en mooie resultaten. 
 

 



 
 

4. Verslag licentiecommissie 
 

Het BO bespreekt het verslag van de licentiecommissie dat aanbevelingen bevat naar het reglement 
en de procedure toe maar ook naar de clubs toe.  
  

Dhr. Delchef wil graag deze aanbevelingen uitbreiden met aanpassingen aan het reglement ivm de 
werking van de licentiecommissie zelf, meer bepaald om te voorzien in bepalingen voor situaties die 
nu niet zijn voorzien in het reglement. Ook vraagt hij aandacht voor correct gebruik van het Frans in 

de beslissingen.  
 

Er is geen bijkomende informatie ivm de stand van zaken rond de 3 clubs die nog bijkomende info 
moesten aanleveren. Dhr. Van Lantschoot zal een update vragen.  
 

Dhr. Henry sluit zich aan bij de bemerkingen van Dhr. Delchef m.b.t. het voorzien van bepalingen 
voor situaties die nu niet in het reglement zijn uitgewerkt. 

Hij vraagt ook verduidelijking van het begrip “onregelmatigheden t.o.v. de sociale zekerheid” 
aangezien de gradaties van belang zijn.  
 

Dhr. Van Lantschoot stelt voor om met de commissie in dialoog te gaan bij de voorbereiding van het 
volgend seizoen. 
 

 
5. Rangschikking TDW voor inschrijving Europese clubcompetitie  

 
Ivm de fusie tussen SKW en Kangoeroes Mechelen stelt het BO dat conform het reglement van 
Basketbal Vlaanderen (en tegelijk ook dat van AWBB dat dezelfde soort bepalingen bevat) de 

fusieclub die het stamnummer van Kangoeroes Mechelen heeft overgenomen tevens de sportieve 
rechten overneemt van SKW.  
 

 
6. Samenstelling reeksen TDM2 

 
Het BO bevestigt het voorstel van het Dep. Competitie ivm de samenstelling van de reeksen in TDM2.  
Een debat wordt gevoerd over de afbakening van de bevoegdheden tussen het Dep. Competitie en 

het BO. Er wordt beslist om aan het Dep. Competitie te vragen om criteria op te stellen rond 
reekssamenstelling die als kader zullen dienen voor toekomstige competities. Deze criteria zullen aan 

het BO ter goedkeuring worden voorgelegd. Nadien kan het Dep. Competitie zelf de samenstellingen 
van de reeksen doen binnen de afgesproken criteria.  
 

7. Aanpassing van de delegatieovereenkomst competitie 
 
N.a.v. de bespreking op vorig BO ivm de volgorde van kalenders moet de delegatieovereenkomst 

worden aangepast. Dhr. Delchef zal initiatief nemen. Ook de criteria vermeld in het voorgaande punt 
moeten mee worden geïntegreerd in de delegatieovereenkomst.  

 
8. BNXT League : stand van zaken  
 

Het BO bespreekt de 3 voorgelegde documenten (statuten, aandeelhoudersovereenkomst en 
conventie BNXT-NBB-BB). Dhr. Fels wenst om nu ook meteen de conventie BB – PBL te herbekijken 



en aan te passen.  Dhr. Van Lantschoot zal hier melding van maken op het overleg ivm de BNXT-NBB-
BB conventie.  Dhr. Fels zal een nota opstellen met te bespreken punten en zijn standpunten.  

 
 

 
9. Digitaal wedstrijdblad  
 Een digitaal wedstrijdblad dient ook te worden gebruikt in de nationale afdelingen. BV heeft reeds 

dergelijk systeem dat werkt en AWBB start intern met een eigen systeem vanaf het seizoen 21-22. 
Wat de toepassing betreft in de nationale competitie stelt het BO, na bespreking, voor het digitaal 
wedstrijdblad te gebruiken dat van toepassing is op de plaats waar de wedstrijd gespeeld wordt.  

Hierbij kan dan een omwisseling in de tafel functies gebeuren waarbij de thuisploeg het 
wedstrijdblad doet. Een technische werkgroep awbb/bvl zal concreet de operationele werking 

afstemmen. 
 
 

10. Programma BNT Jeugd  
 

Dhr. Garaleas verwijst naar de e-mails waarin eerder standpunt werd gevraagd aan het BO ivm de 
campagne van BNT Jeugd. Het BO bevestigt de inschrijving van U20 en U16.  
 

11. Aanpassing statuten bb-verslag en vervolg  
 
Dhr. Van Lantschoot verwijst naar de afzonderlijke vergadering over dit thema en stelt dat hierover 

een BAV zal moeten beslissen.  
 

12. Kosten C. Coomans 
Het BO bespreekt enkele oude onkosten van Dhr. Coomans toen BB nog in opstartfase zat en gaat 
ermee akkoord dat die vooralsnog worden terugbetaald. 

 
 
13. Paritair Comité 223  

 
Dhr. Delchef verwijst naar de eerder ontvangen beslissing dat Basketball Belgium niet wordt erkend 

als werkgeversorganisatie en dus niet deel uitmaakt van het PC223.  Verschillende leden begrijpen de 
beslissing en er zal geen beroep of nieuwe aanvraag worden ingediend. Wel moet synergie worden 
gezocht met PBL , indien deze wel als lid erkend zou worden van PC 223. Zo zou bv. BB mee 

vertegenwoordigd kunnen zijn met & bijkomende fysieke persoon wanneer PBL de vergaderingen 
bijwoont.  

 
 

14. Rondvraag 

 
Dhr. Delchef vraagt de nodige aandacht voor het informeren en uitnodigen van de leden van het BO 
op interne activiteiten, waaronder de geplande loting voor de bvb dames.  

 
Basisversie : NL 

 

Jan Van Lantschoot      Stefan Garaleas  

Voorzitter        Secretaris-Generaal 


