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0. Goedkeuring van de dagorde 

 

De dagorde wordt goedgekeurd 

 

1. Goedkeuring van het verslag van 24/11/21   

Het verslag van 24/11/21 wordt goedgekeurd.  

 

2. Competitie en Covid 
 

De RvB bespreekt de vraag ivm toepassing CST. Er wordt vastgesteld dat dit niet vanuit de federatie 

verplicht gemaakt kan worden indien nationale, regionale en/of lokale regels dit niet voorzien. 

Daarom vraagt de RvB om de geldende regels toe te passen en maximale veiligheid te voorzien bij de 

organisatie van de wedstrijden. Het Dep. Competitie zal instaan voor de communicatie hierover. 

 Wat het verdere verloop van de competitie betreft, wil de RvB wil hierover een extra vergadering 

opzetten met het Dep. Competitie op 26/1 obv de situatie op dat moment. Het Dep Competitie zal 

tegen dan een nota voorbereiden met verschillende scenario's en opties ivm het verdere verloop van 

de competitie en alle aspecten die ermee verbonden zijn. 

 



  

 

3. Licentiereglement 
 
Het gewijzigd reglement wordt besproken en goedgekeurd. Dhr. Delchef zal zorgen voor de 

vertaling. Een vergadering zal worden georganiseerd met de vertegenwoordigers van TDM en 

TDW om de tekst te overlopen vooraleer deze finaal door te sturen naar de clubs. 

De RvB bevestigt dat de licentiecommissie zal samengesteld worden uit Dhr. Van Hecke, Beckers 

en Van Steenbergen.   

 

4. Jeugdfonds 

Dhr. Delchef geeft een update over het jeugdfonds langs de kant van AWBB.  Daar zal de AV eerst de 

opleidingsvergoedingen aanpassen en pas nadien de bijdragen aan het jeugdfonds. Dhr. Van 

Lantschoot vermeldt dat BVL eenmalig voor 1 jaar een aanpassing zal doen voor PBL clubs in 

afwachting van verdere vermindering van het verschil.  Dhr. Delchef vermeldt dat er wel een 

indexatie heeft plaatsgevonden.  

 

5. Budget BNT 2022 

De stand van zaken wordt besproken. Dhr. Delchef licht enkele initiatieven toe vanuit AWBB om het 

budget verder naar een evenwicht te brengen.  

Dhr. Van Lantschoot wenst dat uit de principes die nu toegepast worden voor dit budget een kader 

wordt gecreëerd dat kan dienen voor het opstellen van het budget voor een Olympiade.  

Er wordt afgesproken om een laatste meeting te voorzien met het management van Lions en Cats 

om de laatste open punten door te spreken en het budget te finaliseren.  Dhr. Delchef wijst erop dat 

een beeld op de afrekening 2021 hiervoor een noodzakelijke voorwaarde zal zijn.   

 

 

6. Werking van de juridische organen BB 

 

Aangezien er geen bijkomde rechters worden voorgesteld, beslist de RvB om het mandaat van de 

huidige rechters te verlengen met 6 maanden tot eind juni.  

 

De RvB wenst verder te bekijken hoe de werking van rechterlijke raad verder verbeterd kan 

worden. Het betreft dan o.a. de rol van de juridisch coördinator , het beheer van de dossiers, de 

regels van verschijning op de zittingen, de publicatie en motivatie van uitspraken. De leden van 

de RvB worden gevraagd om hun input hierover voor te bereiden tegen de volgende vergadering. 

Nadien zal een gesprek met de Juridisch Coördinator worden gepland.  

 

7. Boekhouding van BB 

Dhr. Delchef stelt de vraag of er bereidheid is om een centralisatie van de budgetten BNT op 

niveau van BB te organiseren en om bepaalde vereenvoudigingen in te voeren.  

Dhr. Fels stelt dat obv zijn informatie de huidige werking efficiënt is. 



 

Drh. Henry verwijst naar de beslissing van 11 maart 2019 waarbij in afwezigheid van een akkoord 

de centralisatie bij BB toegepast zou worden. 

Dhr. Fels wijst op het standpunt van de Fincom BVL.  Er wordt afgesproken om tegen de volgende 

vergadering dat standpunt op papier te ontvangen zodat het besproken kan worden.  

 

8. Vergaderkalender 2022  

De vergaderkalender voor de komende 6 maanden wordt vastgelegd : 16/2 , 16/3, 20/4, 18/5, 

15/6 om 19u30 

 

 

9. Opvolging vorige vergadering  

 

Dhr. Garaleas verwijst naar enkele afgehandelde punten van vorige vergadering. 

Het betreft o.m. de publicatie van de statuten, de uitnodigingen voor persconferenties voor de 

RvB, verdeling documenten ivm het dossier 3x3 en de eindejaarswens van BB.  

 

 

10. Varia  

Dhr. Delchef brengt de organisatie van de finale van de BvB Dames obv ter sprake. AWBB en BVL 

organiseren om beurt. Gelet op de pandemie werd de laatst gespeelde versie georganiseerd door 

BVL in Kortrijk. Het Bestuursorgaan bevestigt dat de editie 2022 door AWBB zal worden 

georganiseerd.  

 

 

Basisversie : NL 

 

 

Jan Van Lantschoot      Stefan Garaleas  

Voorzitter        Secretaris-Generaal 

 


