
BASKETBALL BELGIUM 

 

Raad van Bestuur van 24 november 2021 om 19u 

 Eurovolleycenter, Vilvoorde 

 

Aanwezig :  
 
Jan Van Lantschoot (Voorzitter) 

 
Basketbal Vlaanderen vzw, bestuurder, vertegenwoordigd door    
 Jan Van Lantschoot (vaste vertegenwoordiger)  

 Kris Fels 
 Ann Depoorter (online) 

 
Association Wallonie-Bruxelles de Basketball asbl, bestuurder, vertegenwoordigd door  :  
 Jean-Pierre Delchef (vaste vertegenwoordiger) 

              Pascal Henry 
 
Stefan Garaleas, Secretaris-Generaal 

 
 

Verontschuldigd :  Jean-Pierre Vanhaelen 
 
 

0. Goedkeuring van de dagorde 
 

De dagorde wordt goedgekeurd 

1. NDR : voorstelling en stand van zaken  
 

Dhr. Monsieur stelt zichzelf voor aan de RvB en overloopt een strategiedocument ivm de vorming. De 
RvB onthaalt dit stategiedocument op positieve manier.   

 
Dhr. Fels vraagt om tegen februari met een plan te komen voor volgend seizoen dat op voorhand 
met de clubs en met de 4 vertegenwoordigers van de scheidsrechters doorgesproken moet worden 

zodat dit in maart op een finale vergadering beslist kan worden.  
 
Dhr. Delchef stelt een vraag over de benoeming van de evaluatoren. Deze worden door BVL en 

AWBB voorgedragen. Dhr. Monsieur zal de tabel doorsturen ter bekrachtiging. 
 

Dhr. Van Lantschoot dankt Dhr. Monsieur voor zijn presentatie en is verheugd vast te stellen dat de 
werking beter gaat. 
 

 
 

 
 
 



2. Digitaal wedstrijdblad  & aanpassingen competitieboek  
De aanpassing aan het competitieboek ivm het gebruik van het digitaal wedstrijdblad werd als 

addendum gepubliceerd en aan alle clubs bezorgd.  

3. Licentiereglement : voorbereiding vergadering 1/12  
 

Een vergadering over dit thema met de licentiecommissie is voorzien op 1/12.  
Bedoeling is om het aangepaste reglement tegen 15/1 uit te sturen.   

Dhr. Henry vraagt om zeker rekening te houden met de gevolgen van Covid voor de clubs. De 

timing om het reglement klaar te hebben is niet ideaal om zicht te hebben op de verdere 

maatregelen en gevolgen maar het is nodig om vooruit te gaan. Verder vraagt hij aandacht voor 

een snelle notificatie aan de clubs van de beslissingen eens ze door de licentiecommissie is 

genomen. Hij stelt voor te werken met een termijn binnen dewelke de beslissing moet worden 

genomen  

Dhr. Delchef stelt voor om de voorwaarden voor TDM2 aan te passen. 
 

Dhr. Fels wil graag van de licentiecommissie een overzicht krijgen van wat er goed is gegaan en 
wat minder goed ging met voorstellen tot verbetering.  
 

 
4. Jeugdfonds  

 

Dhr. Delchef meldt dat een buitengewone algemene vergadering is voorzien in januari die 

hierover zal beslissen.  

 

 

5. Budget Basketball Belgium 2022 

Het budget van Basketball Belgium wordt besproken en mits enkele aanpassingen door de RvB 

goedgekeurd.  

 

6. Budget BNT 2022 

Een afzonderlijke vergadering is voorzien op 2/12 om de voorstellen grondig te analyseren en te 

bespreken.   

 

7. Werking van de juridische organen BB 

De RvB bespreekt de werking van de juridische organen van BB, de reglementering die als basis 

dient van de werking en de aspecten rond publicatie en motivatie van beslissingen.  

De RvB wenst dit op een volgende vergadering verder te bespreken.  

 

 

8. Boekhouding van BB 

Dhr. Delchef zal tegen een volgende vergadering een nota met voorstel indienen hierover.  

 

9. Statuut van tafelcommissaris 

De situatie rond het statuut van tafelcommissaris wordt besproken.  

 



10. Publicatie aanpassing statuten  

De opdracht en nodige informatie werd aan de advocaten van BB bezorgd die het nodige zullen doen 

voor de publicatie.  

 

11. Eindejaarswens Basketball Belgium 

Op vraag van Dhr. Van Lantschoot wordt door de marketingcel gewerkt aan een originele 

eindejaarsboodschap om te versturen naar alle partners van BB. 

12. Vergaderkalender 2022 

Zal op een volgende vergadering worden besproken met de leden. 

 

13. Zaak 3x3 

Dhr. Van Lantschoot vermeldt dat de stukken bezorgd zullen worden aan de bestuurders via een 

beveiligd platform.  

14. Varia  

Dhr. Delchef stelt vragen bij de vertegenwoordiging van BB op het fraudeplatform. Dhr. Van 

Lantschoot treedt hem bij en stelt zelf vanuit BB te willen gaan in de toekomst.  

De RvB stelt vast niet systematisch te worden uitgenodigd voor de persconferenties.   Dhr. Garaleas 

zal hiervoor het nodige doen. 

Dhr. Fels vraagt om voor de leden van de RvB een kledingpakket te voorzien van de nationale 

ploegen. 

Dhr. Van Lantschoot meldt dat een uitnodiging zal verstuurd worden naar de top van FIBA voor het 

WK 3x3 in Antwerpen.  

 

Basisversie : NL 

 

 

Jan Van Lantschoot      Stefan Garaleas  

Voorzitter        Secretaris-Generaal 

 


