BASKETBALL BELGIUM

Raad van Bestuur van 12 augustus 2021 om 18u00
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
1. De zaak Demarez
De RvB beschouwt de uitspraken van Dhr. Demarez als onaanvaardbaar.
Dhr. Van Lantschoot geeft een overzicht van wat er sinds het publiek worden van het betreffende
fragment is gebeurd. Hij stelt dat ondanks het feit dat wat er is gezegd zeer ernstig is, de afweging
van wat er op arbeidsrechtelijk vlak moet gebeuren toekomt aan de werkgever. Ook stelt hij dat na
een korte periode om de gemoederen te bedaren, gewerkt zal worden aan een structurele aanpak
van de problematiek met een actieplan en dat Basketball Belgium daar mee zijn schouders zal onder
zetten. Ook zal er een gesprek plaatsvinden met de VRT en de betreffende journalist om te komen
tot een constructieve oplossing.
De RvB betreurt de uitspraken van een speelster waaruit afgeleid kan worden dat aangezien de RvB
voor een groot deel uit mannen bestaat, de belangen rond dit thema minder bekwaam zou kunnen
behartigen.
2. Digitaal wedstrijdblad
Competitiemanagement werkt een nota uit en zal dit afstemmen met de technische contactpersoon
bij AWBB. Betrachting is om meteen aan het begin van het seizoen maximaal alle potentiële spelers
te importeren in elkaars database zodat clubs nadien enkel bij uitzonderlijke toevoegingen nog
bijkomend moeten indienen.
3. Arbitrage
* Tafelofficials : de schriftelijke opdracht tot doorgeven van de persoonsgegevens werd
overgemaakt. Voor de financiële verwerking van de vergoeding zal de boekhouding van BB en PBL
onderling afstemmen.

* Tafelcommissarissen : het NDR nam kennis van de feedback van de RvB op de criteria en wenst te
opteren voor een jaarlijkse test ipv de oorspronkelijke termijn van 3 jaar zoals in vorige vergadering
besproken. Dhr. Fels zal nog contact nemen de coördinator arbitrage van PBL.

4. Mentorship FIBA
Na het bekijken van de criteria wordt besloten dat alvast Jacques Stas het profiel heeft om dit
traject te volgen. Er zal ook gezocht worden naar een vrouwelijke kandidate vooraleer beide in te
dienen.
5. Jaarkalender werking BB
Dhr. Van Lantschoot bedankt Mevr. Depoorter voor de aanzet. Hij nodigt de leden uit om hun
input te geven tegen einde van de maand zodat een volledig document tegen midden september
opgemaakt kan worden.

6. Toekomst 3x3
Dhr. Fels stelt de vraag naar de bijdrage van AWBB aan het budget van 3x3 nu vanuit het MT BNT
een geactualiseerde versie van het budget werd ontvangen. Dhr. Delchef stelt dat de AWBB een
bijdrage zal bepalen obv de reële uitgaven en het eventuele tekort tov de inkomsten. Hij wil ook
meer info ivm de contracten die Sport Vlaanderen heeft geboden aan de spelers en die mee als
inkomsten beschouwen. Dhr. Fels zal een de boekhouding een afrekening vragen en die
voorleggen.
Wat de toekomst betreft zal een nota ontwikkeld moeten die uitgaat vanuit het MT BNT voor de
topsport en vanuit de 3x3 verantwoordelijke van BVL en AWBB voor de breedtesport. Deze zal
dan worden voorgelegd aan de RvB voor een groter debat en met de bedoeling om een
gezamenlijke visie te ontwikkelen. 2022 zal alleszins qua budget en activiteiten voor de BNTs een
heel zwaar jaar worden.
7. Competitie
• Dhr. Delchef meldt dat Dhr. Scherpereel kandidaat is voor het Dep. Competitie als
vertegenwoordiger voor AWBB.
• Dhr. Delchef meldt dat de vertegenwoordigers van de clubs van TDM1 betere samenwerking
vragen met BB en vragen hoever het staat met het beoordelen van deze vraag.
• BvB Jeugd : wordt verder uitgewerkt vanuit het Dep. Competitie
8. Reis Valencia
Dhr. Delchef brengt enkele punten aan ivm de organisatie van de reis naar Valencia en vraagt
hier aandacht voor naar de toekomst toe. Hij zal deze ook overmaken aan Dhr. Umans.
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