
BASKETBALL BELGIUM 

 

Raad van Bestuur van 4 augustus 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 
 
Dhr. Fels vraagt om een punt toe te voegen ivm bijdrage AWBB aan het budget BNT 
De dagorde wordt goedgekeurd. 
 
1.Ontslag van een lid van het Bestuursorgaan  
 
Het Bestuursorgaan neemt kennis van het ontslag van Dhr. B. Scherpereel als lid van het 
bestuursorgaan. Hij wordt bedankt voor zijn bijdrage tijdens zijn mandaat.  
 
 
2. Nieuw lid BO 
 
Dhr. Van Lantschoot verwelkomt Dhr. Vanhaelen als nieuw lid in het Bestuursorgaan.  
Hij vraagt hierbij of hij nog steeds lid is van het bestuur van Liège Panthers. Dhr. Vanhaelen bevestigt 
dat hij secretaris is bij de club en geen beslissingsnemer. Hij zal zich onthouden van enig debat 
waarbij er mogelijks een belangenconflict zou kunnen zijn. Dhr. Delchef bevestigt dat er ook vanuit 
AWBB aandacht is geweest voor eventuele belangenconflicten. 
 
3. Leden Rechterlijke Raden 
 
Het BO heeft kennis genomen van het voorstel van Dhr. Hulpia voor de benoeming van rechters in de 

rechterlijke raad. Dhr. Delchef vraagt uitstel van de definitieve benoeming om zo een aantal rechters 

vanuit AWBB te kunnen voorstellen, wat momenteel door de verlofperiode niet op korte termijn kan. 

Ook vraagt Dhr. Delchef om een maximum aantal leden te bepalen waarvan dan de helft NL en de 

helft FR zijn.     



Op korte termijn wordt beslist om de huidige leden van vorig seizoen tot 15 september aan te 

stellen.  

 

4. Benoeming NDR   

Het BO benoemt Dhr. Flament opnieuw aan het hoofd van het NDR en dit tot 30/6/2024 met 

jaarlijkse evaluatie. 

Er wordt een strategische beleidsnota gevraagd van zowel het NDR als het Departement Competitie 

tegen 31/12/2021. 

 

5. Selectiecriteria commisarissen PBL 

Het BO bespreekt een document dat selectiecriteria bevat voor commissarissen bij PBL. Er worden 

enkele aanpassingen gedaan die verder overgemaakt dienen te worden via het NDR aan PBL. Het 

betreft de volgorde van belangrijkheid van de criteria (eerst reglementkennis, dan taalkennis en dan 

ervaring), het schrappen van de leeftijdsgrens en het principe dat de plaatsen worden opengesteld 

voor iedereen die aan de criteria voldoet en zich kandidaat wil stellen met een benoeming voor 

initieel 3 jaar en nadien nog de mogelijkheid tot 1 extra periode van 4 jaar. 

 

6. Vraag NDR ivm het doorgeven van persoonsgegevens  
 
Het BO neemt kennis van een vraag rond het doorgeven van persoonsgegevens van 
tafelcommissarissen.  
Dhrn. Fels en Delchef zullen na inwinning van informatie over hoe de aanduidingen, verwerking en 
betaling momenteel loopt, een voorstel uitwerken. Ondertussen zal geantwoord worden dat het 
doorgeven van de gegevens noodzakelijk is voor een correcte administratieve verwerking en 
betaling.  
 
 
7. BNXT conventies  
Dhr Garaleas licht de finale teksten toe. Deze zullen aan de AV worden voorgelegd voor formele 

beslissing. 

 
8. Opstart werkzaamheden licentiereglement  

 
Dhr. Van Lantschoot wenst de herwerking en actualisering van het licentiereglement te starten 
om klaar te zijn tegen 30/11. Hij stelt voor om zelf samen met Dhr. Delchef de nodige voorstellen 
uit te werken naar het BO toe. Op een eerste vergadering zal de licentiecommissie uitgenodigd 
worden. Alle leden van het BO kunnen deze bespreking mee volgen.  

 
9. Opstart werkzaamheden harmonisatie jeugdfonds 

 

Dhr. Van Lantschoot stelt voor dat Dhr. Delchef samen met Dhr. Umans teksten voorbereiden voor 

de harmonisatie. Dhr. Delchef herhaalt dat de werkzaamheden ivm de herwerking van het 

jeugdfonds bij AWBB nog aan de gang zijn.  



 

10. Aanpassing statuten bb-verslag en vervolg 
 

De aangepaste statuten werden pas vandaag ontvangen. Er zal een BAV gepland worden om deze te 
laten goedkeuren.  

 

11. Verkiezingen BOIC  
 

Dhr Delchef geeft een overzicht van de kandidaturen. Aangezien er nu 2 kandidaten zijn voor het 

voorzitterschap zal een standpunt vanwege Basketball Belgium bepaald moeten worden.  

 

 

12. Digitaal wedstrijdblad 
Er wordt beslist om als uitgangspunt het gebruik van het systeem va, wedstrijdblad te nemen van 

de thuisploeg. Om dit mogelijk te maken dient op voorhand een roster ingediend te worden door 

de clubs zodat de spelers ingevoerd kunnen worden in zowel het systeem van AWBB als van BVL.  

De vraag wordt gesteld aan Competitiemanagement om een concreet voorstel uit te werken. 

Dhr. Fels zal contact opnemen en de nota vragen 

 

Omwille van het niet tijdig afhandelen van de agenda, wordt de vergadering beeïndigd en wordt een 

nieuwe vergadering voorzien op 12/8 om de overgebleven punten te behandelen.  

 

Basisversie : NL 

 

 

Jan Van Lantschoot      Stefan Garaleas  

Voorzitter        Secretaris-Generaal 

 


