
BASKETBALL BELGIUM 

 

Raad van Bestuur van 1 september 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 
 Jean-Pierre Vanhaelen 
 
Stefan Garaleas, Secretaris-Generaal 
 
0. Goedkeuring van de dagorde 
 
De dagorde wordt goedgekeurd. 
 
1. Goedkeuring van de verslagen 
 
De verslagen van 4/8 en 12/8 worden goedgekeurd.  
 
2. Update Marketing  

Dhr. Mark Bogaert vervoegt de vergadering. Hij geeft een stand van zaken van de verschillende 

contacten met potentiële nieuwe partners.  

De leden van de RvB overlopen de verschillende mogelijkheden en krijgen verduidelijking bij de 

presentaties aan de partners, het aanbod en de return.  

Dhr. Delchef stelt vragen over de verenigbaarheid van een bepaalde sponsor met de huidige TV 

partners en ook enkele vragen bij het contract ter verlenging van een bestaande partner. 

De RvB bedankt Dhr. Bogaert voor zijn inspanningen en rapportering en kijkt uit naar de 

volgende stappen. Dhr. Bogaert verlaat de vergadering.    

3. Informatie over de zaak 3x3 
 
Dhr.Van Lantschoot schetst de stand van zaken en overloopt het advies van de advokaten.  
De RvB bespreekt de verschillende verdere stappen en komt tot volgende beslissing :  
 

• De ploeg kan deelnemen aan het EK o.b.v. het vermoeden van onschuld 

• Elke vraag tot onderhoud zal geweigerd worden vanwege het  verschil in belangen 



• Gezien de interne onderzoeksmogelijkheden beperkt zijn, zal strafklacht neergelegd worden 

• Deze beslissing zal via een persbericht kenbaar gemaakt worden 
 
4. Leden Rechterlijke Raad 
Er werden nog geen nieuwe kandidaten gevonden vanuit de kant van AWBB. De RvB beslist om de 
huidige rechters ook na 15 september te benoemen tot het ogenblik dat er nieuwe kandidaten zijn 
gevonden (met als uiterste datum het einde van het lopende seizoen). Op dat moment zal de RvB 
een nieuwe beslissing nemen.  
 
 
5. Werkzaamheden licentiereglement  
Dhr. Van Lantschoot vraagt om data voor te stellen om de licentiecommissie uit te nodigen en 
verdere stappen te zetten. 
 
6. Werkzaamheden harmonisatie jeugdfonds 
Dhr. Delchef zal contact nemen met Dhr. Umans om verder af te stemmen.  

7. Verkiezingen BOIC  
 
Dhr. Umans vervoegt de vergadering in zijn hoedanigheid van voorzitter van de VSF. 
De RvB bespreekt de verschillende kandidaten en bepaalt de stemvoorkeur vanwege Basketball 
Belgium.  
Dhr. Umans verlaat de vergadering. 
  

8. Digitaal wedstrijdblad 
Dhr. Delchef en Dhr. Fels geven een stand van zaken. De clubs werden op 24/8 door het 

Departement Competitie aangeschreven in uitvoering van de eerdere beslissing van de RvB om 

het digitaal wedstrijdblad toe te passen, alsook de praktische uitwerking ervan. 

Er zal nog een handout opgemaakt worden voor clubs en scheidsrechters. Dhr. Fels vraagt ook 

om informatie te voorzien voor de scheidsrechters ivm het systeem van AWBB. Dhr. Delchef zal 

voorzien in een opleiding voor de scheidsrechters.   

 

9. Covid regels bij wedstrijden BNXT vs TDM ploegen  
Bij een wedstrijd tussen een BNXT ploeg en een TDM ploeg ikv de BvB , vraagt BNXT om de   
Regels van BNXT toe te passen. De RvB begrijpt de bekommernis en vraagt 
Competitiemanagement om een regeling uit te werken alsook dit aspect mee voor te leggen op 
de vergadering met de clubs. 

 

10 . Werking NDR 

De RvB neemt kennis van een impasse in de werking van het NDR bij een stemming over een situatie 

die zich heeft voorgedaan bij de fysieke proeven van de scheidsrechters.  De RvB wenst meer 

informatie te bekomen in de komende dagen vooraleer standpunt in te nemen. 

 

Aangezien er nog agendapunten te bespreken zijn wordt beslist een bijkomende vergadering te 

voorzien op 7 september. 

 



Basisversie : NL 

 

 

Jan Van Lantschoot      Stefan Garaleas  

Voorzitter        Secretaris-Generaal 

 


