
BASKETBALL BELGIUM 

 

Raad van Bestuur van 6 oktober 2021 om 19u30 

 Eurovolleycenter, Vilvoorde 

 

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 (vaste vertegenwoordiger) 
              Pascal Henry 
 
Stefan Garaleas, Secretaris-Generaal 
 
 
Verontschuldigd :  
 Ann Depoorter 
 Jean-Pierre Vanhaelen 
 
 
0. Goedkeuring van de dagorde 
 

De dagorde wordt goedgekeurd 

 

1. Update Marketing  

Dhr. Bogaert vervoegt de vergadering. Hij geeft een stand van zaken ivm de besprekingen met 

potentiële partners. Verder bepaalt de RvB standpunt in de verdere afstemming met een potentiële 

partner en geeft aan in welke richting Dhr Bogaert en Dhr Garaleas kunnen onderhandelen.  

Ook wordt de formele bevestiging van de verlenging van het partnership met Crelan besproken. De 

RvB wenst Crelan te bedanken voor verderzetting van de belangrijke ondersteuning van het Belgisch 

basketbal.   

 

2. Update dossier 3x3 

 

Dhr. Van Lantschoot geeft een stand van zaken en brengt verslag uit van het neerleggen van de 

klacht bij de politie.   

De documenten zullen aan de bestuurders ter kennis worden gebracht onder strikte 

vertrouwelijkheid, die gegarandeerd zal worden door enerzijds een vertrouwelijkheidsverklaring 

en anderzijds een programma dat de verdeling van vertrouwelijke documenten extra beveiligt.  



 

Er wordt ook verwezen naar het signalenoverleg  dat sinds 2016 was opgezet vanuit een 

platform tegen sportfraude en matchfixing.  

 

Dhr. Van Lantschoot stelt voor om de interne procedure te starten vanuit een  

onderzoekscommissie op niveau van Basketball Belgium zodat beide liga’s via deze weg mee 

gevat zijn door de werkzaamheden.  

 

3. Update dossier Demarez 

 

Dhr. Van Lantschoot geeft een overzicht van de bespreking met de VRT die vorige week 

plaatsvond. De VRT toonde haar actieplan rond de thematiek en is mee bereid te werken aan een 

charter binnen de sportwereld. De communicatie rond de acties zal gebeuren vóór de start van 

de window in november.   

 

 

4. Digitaal wedstrijdblad 
 
Dhr. Fels wijst erop dat de verdere praktische uitvoering en opvolging dient te gebeuren door 
competitiemanagement en dat gezien dit mandaat, er geen operationele aspecten tot bij de RvB 
zouden moeten komen.  
 
RvB keurt de voorgestelde wijzigingen aan het competitieboek goed en vraagt aan 
competitiemanagement om deze zo snel mogelijk aan de clubs te bezorgen. Deze wijzigingen 
integreren verder de eerdere beslissingen rond het digitaal wedstrijdblad die reeds op 24/8 aan 
alle clubs werden gecommuniceerd en door de clubs toegepast.   

 
 

5. Update situatie NDR  

 

Dhr. Delchef geeft feedback over de nieuwe doorstart van het NDR onder Dhr. Monsieur.  De RvB 

bevestigt dat de Dhr. Flament zijn overige mandaten en rollen kan verderzetten, meer bepaald 

game director bij de Belgian Lions en lid van de Technische Commissie van FIBA Europe , en dit 

op een loyale manier naar BB toe en met de nodige kennisdeling.  

 

6. Debriefing vergadering RvB- Management Belgian Cats  

Er wordt teruggekeken naar de vergadering van een deel van de RvB met het management van 

de Belgian Cats over de eindevaluatie van de zomercampagne.  

Wat het bilan betreft wenst Dhr. Delchef eerst dat dit binnen het Management Team wordt 

besproken.  

Wat de vergaderingen met het BOIC betreft moeten de uitnodigingen toekomen bij BB en moet 

iedereen op de hoogte zijn. Ook wenst hij dat documenten met evaluaties eerst intern worden 

verdeeld en doorgesproken vooraleer ze aan de externe partnerinstanties worden doorgestuurd.  

Dhr. Fels vraagt ivm de afrekening om per kwartaal een overzicht te krijgen van de transacties. 

Hij pleit ook voor het bepalen van de grootorde van inkomsten voor de BNTs vanuit BV en AWBB 

vooraleer er een uitgavenbudget opgemaakt kan worden.   



De RvB vraagt aan het MT om zo snel mogelijk een voorstel van budget in te dienen  zodat dit als 

basis kan dienen voor de AVs van BV en AWBB , en dit te bespreken met de RvB tussen 20/10 en 

1/11. 

 

7. Aanpassingen licentiereglement  
 
Dhr. Van Lantschoot neemt initiatief om de  Licentiecommissie en de leden RvB uit te nodigen 
voor overleg. 
 
 

8. Jeugdfonds 

Dhr. Delchef geeft een stand van zaken ivm de werkzaamheden langs de kant van AWBB.  

 

Basisversie : NL 

 

 

Jan Van Lantschoot      Stefan Garaleas  

Voorzitter        Secretaris-Generaal 

 


