BASKETBALL BELGIUM

Raad van Bestuur van 10 mei 2021 om 20u
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
Pascal Henry
Bernard Scherpereel
Stefan Garaleas, Secretaris-Generaal
1. Goedkeuring van de dagorde
De dagorde wordt goedgekeurd.
2. Stand van zaken Licenties
Het BO overloopt de beslissingen en staat stil bij de situatie van de 3 clubs die nog bijkomende
informatie dienen aan te leveren.
De bespreking wordt hervat ivm de mail die werd ontvangen vanwege Gent Hawks. De voorzitter
geeft kennis van het antwoord vanwege Dhr. Van Hecke, voorzitter van de licentiecommissie. Het BO
stelt vast dat uit vroegere beslissingen geen rechten kunnen worden geput en dat voor alle
beslissingen dezelfde parameters werden gehanteerd. De licentiecommissie stelt zich enkel te
hebben gebaseerd op het dossier van de club en op publiek consulteerbare informatie (KBO). Ook de
stafhouder ziet geen probleem wanneer geen elementen werden gebruikt die onder het
beroepsgeheim vallen. Na bespreking beslist het BO haar vertrouwen in de licentiecommissie en haar
voorzitter te bevestigen. De voorzitter zal deze beslissing melden aan de club Gent Hawks.

Dhr. Delchef maakt nog melding van een dossier ivm een fusie waarbij een club uit PBL is betrokken
en die nog niet werd toegelaten door de handelsrechtbank. De betreffende club die ook uitkomt in
TDM heeft geen dossier ingediend bij Basketball Belgium, aangezien deze naar analogie met andere
PBL clubs haar dossier bij PBL moet indienen zodra de fusie is goedgekeurd.

De licentiecommissie heeft bevestigd dat ze alle nog hangende dossiers met prioriteit zal
behandelen.
3. Topsport
AWBB bevestigt akkoord te zijn om samen te werken met Dhr. Eddy De Smedt, hem de werking van
het Centre de Formation toe te lichten zodat de sterke en pijnpunten aan de oppervlakte komen en
om ,na diagnose, gezamenlijke acties te ontwikkelen met BV en BB.

4. BvB Heren
De teksten zijn ondertussen duidelijk en volledig , nadat nog enkele praktische aspecten uitgeklaard
moesten worden. Ook het persbericht is klaar en zal eerst naar de clubs worden verstuurd en nadien
gepubliceerd worden.
5. Arbitrage
Ivm de aanstelling commissarissen voor de EML werd een nieuwe procedure opgezet en criteria
uitgewerkt die door het NDR worden onderschreven. De leden van het BO wensen die procedure te
ontvangen. Als principe wordt beslist dat BB deze personen benoemt op advies van PBL en op basis
van een lijst die de voordracht en volgorde motiveert.
Dhr. Fels verwijst naar de noodzaak om overlegvergaderingen rond arbitrage tussen BB en PBL
verder in te plannen ifv de scharniermomenten van het seizoen en deze mee op te nemen in de
jaarkalender.
Dhr. Fels meldt dat Dhr. Van Echelpoel zijn plaats inneemt in het NDR als vertegenwoordiger vanuit
BV, als gevolg van de recente wijzigingen binnen de RvB van BV.
Dhr. Fels geeft feedback over het recente overleg tussen PBL en BB (BVL en AWBB), dat als
constructief werd ervaren.
Wat betreft de benoeming van internationale scheidsrechters vraagt het BO om steeds een
procedure te volgen waarbij de voorstellen aan het BO van BB worden voorgelegd op voordracht van
de nationale instructor.
Voor vriendschappelijke wedstrijden van BNT Jeugd wordt het tarief van 30 EUR vastgelegd per
scheidsrechter.
6. Update Beneleague
Dhr. Garaleas geeft feedback over de vergaderingen van de interim Board van Beneleague.
Wat de conventie betreft is er nog 1 openstaand punt waarover beslist moet worden, met name een
eventueel artikel m.b.t. belangenconflict. Het BO is voorstander om hierover toch een bepaling op te
nemen in de vorm van een tijdelijk schorsingsrecht en een overleg tussen de voorzitters. In elk geval
moet dit op een pragmatische manier worden ingevuld zonder zware of vertragende procedures.
7. voorstel Hall of Fame
Dhr. Van Lantschoot komt terug op zijn voorstel rond het uitwerken van een Hall of Fame . Hij maakt
ook melding van een e-mail vanwege Dhr. Van Kersschaever die vraagt om de geschiedenis van het
Belgisch basketbal te redigeren in boekvorm. Naast het inschakelen van journalisten kan ook een
student geschiedenis geactiveerd worden voor dit werk.

Het voorstel van de Hall of Fame wordt aanvaard.
Het is de bedoeling om dit topic na de zomer verder praktisch uit te werken en vorm te geven.
8. Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid
Het voorstel van verzekering wordt aanvaard en een uitbreiding wordt gevraagd naar de leden van
de licentiecommissie.
9. Vaste vertegenwoordiger AWBB
Dhr. Delchef fungeert als vaste vertegenwoordiger voor AWBB.
10. Verkiezingen BOIC
Dhr. Delchef drukt de wens uit zich opnieuw kandidaat te stellen voor de RvB van het BOIC. Het BO
steunt ten volle zijn kandidatuur.
11. Varia – digitaal wedstrijdblad
Dhr Delchef kondigt de uitrol aan van het digitaal wedstrijdblad binnen AWBB vanaf komend seizoen.
In de nationale afdelingen van BB wordt, na bespreking, beslist om het wedstrijdblad te gebruiken
van toepassing op de locatie van de thuisploeg. De modaliteiten van uitvoering inzake gegevens
moet worden geregeld. Er wordt voorgeteld de thuisploeg het wedstrijdblad te laten doen en de
bezoekers de 24 sec.
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