BASKETBALL BELGIUM

Raad van Bestuur van 5 mei 2021 om 20u
Videoconferentie

Aanwezig :
Jan Van Lantschoot (Voorzitter)
Basketbal Vlaanderen vzw, bestuurder, vertegenwoordigd door
Jan Van Lantschoot (vaste vertegenwoordiger)
Kris Fels
Association Wallonie-Bruxelles de Basketball asbl, bestuurder, vertegenwoordigd door :
Jean-Pierre Delchef
Pascal Henry
Bernard Scherpereel
Stefan Garaleas, Secretaris-Generaal
Verontschuldigd : Ann Depoorter
1. Goedkeuring van de dagorde
De dagorde wordt goedgekeurd.
2. Goedkeuring van het verslag van 21 april 2021
Het verslag van 21 april wordt goedgekeurd.
3. Overzicht toepassing delegatieovereenkomst Competitie (G. Vervaeke)
Dhr. Vervaeke vervoegt de vergadering en geeft een overzicht van de werkzaamheden van het
Departement Competitie.
Naast de verwezenlijkingen worden ook enkele leerpunten opgesomd, waaronder snellere
communicatie intern en snellere beslissingen naar de clubs toe.
De leden stellen verder vragen over verschillende onderwerpen.
Er wordt gevraagd naar het versturen van de competitieboeken naar de clubs. Deze zijn klaar om te
verzenden.
Dhr. Delchef wijst erop dat er duidelijker bepaald moet worden welke beslissingen op het
Bestuursorgaan moeten komen en welke toebehoren aan het Departement Competitie. Hij vraagt
om duidelijker eigenaarschap te bepalen van verschillende onderdelen rond Competitie zodat het op
voorhand duidelijk is wie wat moet doen.
Gelet op voorgaande, beslist het BO om alle aspecten ivm competitie via competitiemanagement te
laten verlopen.

Ivm de samenstelling van de kalender stelt Dhr. Delchef voor om te vertrekken bij de nationale
kalender en nadien in functie hiervan de landelijke kalender te plannen. Hij vraagt om dit aan te
passen in de delegatieovereenkomst.
Dhr. Henry vraagt naar de stand van zaken ivm de inschrijvingen door de clubs en of ze de
beslissingen rond de licenties hebben ontvangen. Dhr. Van Lantschoot bevestigt dat de clubs de
beslissingen hebben ontvangen. Hij vraagt om na te kijken hoe het staat met de inschrijvingen en om
de competitieboeken zo snel mogelijk uit te sturen. Een eventuele verlenging van de
inschrijvingsperiode is pas aan de orde nadat deze informatie is verkregen.
Dhr. Fels vraagt om alle timings op elkaar af te stemmen en vraagt dat de professionele
medewerkers binnen de federatie dit verder vastpakken. Verder is het de ambitie om tegen
30/11/2021 een vernieuwd licentiereglement te hebben.
Dhr. Van Lantschoot stelt dat elk jaar stappen vooruit zijn gezet. Met de geplande herziening van de
reglementen zullen alle aspecten inhoudelijk en qua timing finaal samenkomen.
M.b.t. de nationale jeugd stelt Dhr. Delchef dat AWBB de voorkeur heeft voor een volwaardige
nationale jeugdcompetitie. Het BO vraagt aan het Departement Competitie om voor komend
seizoen de formule te herhalen die voor afgelopen seizoen gepland was ( 2e ronde voor jongens u21,
meisjes u19 en u16 en kruisfinales voor de andere categorieën) en om met voorstellen te komen
voor een meer uitgebreide formule die tegen ten laatste 31/12/2021 beslist zal worden.
Wat betreft de formule van BvB Heren vraagt het BO om snel werk te maken van de communicatie.
Dhr Garaleas zal contact opnemen met competitiemanagement en met PBL om af te stemmen.

4. Overzicht toepassing delegatie-overeenkomst Arbitrage (P. Flament)
Dhr. Flament vervoegt de vergadering. Hij overloopt de diverse punten en verwezenlijkingen met o.a.
de organisatie van het departement, de scheidsrechters , de tafelcommissarissen, de tafelofficials ,
de observatoren, de vorming en de benoeming van internationale scheidsrechters.
Naast verwezenlijkingen worden ook hier leerpunten aangekaart.
Zo is er o.m. de vaststelling dat de communicatie tussen de Departementen Competitie en Arbitrage
verbeterd kan worden.
Op vlak van de evaluaties wordt verwezen naar het de moeilijkheid dat Dhr. Andreu na zijn ontslag
nog niet vervangen werd.
De werkzaamheden van FIBA instructor Johnny Jacobs worden op Europees en Belgisch niveau sterk
gewaardeerd. Gezien de hoeveelheid werk op Belgisch niveau wil het BO bekijken om hem te laten
ondersteunen door personen vanuit BV en AWBB die de opleiding verder verzorgen op regionaal en
provinciaal niveau. Ook zal de optie bekeken worden om alle opdrachten rond vorming op Belgisch
niveau te centraliseren op niveau Basketball Belgium binnen een verder uit te werken kader. Dhr.
Delchef en Fels zullen verder overleggen over de bijkomende te activeren personen en het kader en
zullen daarbij ook een gesprek hierover plannen met Dhr. Jacobs.
Dhr. Henry herhaalt zijn verwachting m.b.t. een beleidsnota vanwege het NDR dat alle aspecten
omvat waarover hier werd gerapporteerd en die de verschillende probleempunten omzet in
oplossingen vanuit een beleidsvisie.

5. Stand van zaken Licenties
Dhr. Van Lantschoot meldt dat er 3 clubs zijn die bijkomend tijd hebben gekregen om aanvullende
informatie te verschaffen. Het BO dringt erop aan de clubs snel die informatie zullen aanleveren en
dat de licentiecommissie snel haar beslissing neemt, zodat het nieuwe seizoen verder voorbereid kan
worden.
De leden van het BO zullen inzage krijgen in alle beslissingen.
Dhr. Van Lantschoot meldt dat de licentiecommissie nog een nota zal opstellen met een evaluatie die
dan op een volgende vergadering besproken kan worden.
Dhr Van Lantschoot geeft kennis van een mail die hij ontving vanwege de voorzitter van Gent Hawks
met hun grieven/vragen. Het BO bespreekt de inhoud en vraagt aan Dhr. Van Lantschoot om de
voorzitter van de licentiecommissie in kennis te stellen van de grieven en hem te verzoeken om zijn
standpunt. De verdere behandeling wordt voorzien op het BO van 10.05

Volgende vergadering : 10 mei om 20u

Basisversie : NL
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