
BASKETBALL BELGIUM 

 

Raad van Bestuur van 16 februari 2022 om 19u30 

 ONLINE 

 

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 
 Jean-Pierre Vanhaelen 
 
Stefan Garaleas, Secretaris-Generaal 
 
 
Verontschuldigd :  Ann Depoorter 
 
 
0. Goedkeuring van de dagorde 

De dagorde wordt goedgekeurd 

1. Goedkeuring van het verslag van 12/1/22  

Het verslag wordt goedgekeurd.  

 

2. Competitie  
 

• Follow-up Covid : geen nieuwe ontwikkelingen  
 

• Competitieboek 2022-2023 :  

Het BO spreekt de volgende stappen af ivm het competitieboek voor 2022-2023. Een 

ontwerp vanuit competitiemanagement zal in maart worden besproken op het BO om dan in 

april aan de clubs te kunnen bezorgen.  

 

• BvB Dames:  Dhr. Delchef  stelt vast dat de datum van de finale BvB Heren samenvalt met de 
voorziene datum voor de finale van de BvB Dames. Er wordt beslist om de finale Dames op 
12/3 in te plannen.  
 

• Wat BvB Heren betreft stelt het BO vast dat het moeilijk is de website ervan te vinden. Er 
moeten daarom meer linken voorzien worden die leiden naar de site van de BvB. Ook moet 
bekeken worden om volgend seizoen de uitslagen van voorrondes mee op te nemen.  
 



 
 

• Stijgen en dalen in TDM2 : Dhr. Delchef stelt een aantal scenario’s voor ivm stijgen en 

dalen.  Het BO besluit dat het competitiemanagement alle hypothesen moet uitwerken 

zodat de aanpak op voorhand duidelijk is.  

 
3. Licentiereglement   

 
Het BO bespreekt het toegekende uitstel voor indiening van een licentiedossier.  
Dhr. Delchef stelt de vraag of de AWBB clubs in regionale afdeling de informatie hebben ontvangen. 
Wordt verder nagekeken.  
 
Wat betreft vergoeding voor de leden van de licentiecommissie wordt beslist om eerst aan de 
voorzitter van de licentiecommissie te vragen hoe het werk concreet wordt verdeeld onder de leden 
om dan op basis van die informatie te beslissen.  

 
 

4. BNT 

• Budget 2022 : er wordt verwezen naar een geplande vergadering op 19/2 waarna de 
debriefing zal volgen.  Dhr. Delchef vraagt verdere uitleg over een passage in een verslag van 
het BO van BVL over het beheer van de Lions en BNT Youth. Hij betreurt sterk de gebruikte 
bewoordingen en wijst op de moeilijke werkomstandigheden tijdens de zomer van 2021 wat 
betreft BNT Jeugd.  
 

• Benoeming HC BNT Youth  
Het voorstel van Head Coaches voor BNT Jeugd vanuit het Management Team BNT wordt 
besproken.  
Dhr. Henry stelt vragen over de gehanteerde criteria en wenst  ook de motivatie te kennen 
achter bepaalde keuzes.  
Dhr. Fels treedt hem bij dat hij graag in het vervolg de criteria wil zien waarop de beslissing is 
gebaseerd, zodat nadien bij evaluatie de link gelegd kan worden. Hij vraagt wel om nu de 
benoeming te laten doorgaan.  
Dhr. Van Lantschoot vraagt ook om nu te beslissen over benoeming en vraagt daarnaast de 
informatie over de motivatie.  
 
Het BO komt tot stemming over dit punt. Het voorstel van het management team wordt 
aangenomen bij meerderheid.   
 
 

• Bespreking rapporten BNT 2021 
Het BO vindt de kwaliteit van de rapporten ondermaats.  

Dhr. Henry verwijst naar een beslissing van 2019 waarbij maandelijks verslag zou worden 

gemaakt vanuit het management team.  Dhr. Fels vindt de verslagen te positief geformuleerd 

en verwacht ook dat daarin ook issues en verbetering aan bod komen.  

Dhr. Delchef stelt voor om een model van rapportering op te stellen waardoor ook 

inhoudelijk duidelijk wordt wat de verwachtingen zijn.  

 

 

 



5. Rechterlijke Raad 

Het BO heeft kennis genomen van de vraag vanwege de JC tot het benoemen van bijkomende 

rechters omwille continuïteit in de behandeling.  

Het BO bevestigt de benoeming tot einde van dit seizoen van volgende rechters op voordracht 

van de Juridisch Coördinator: Dhr Guy Hermans, Dhr Philippe Warnants, Dhr Kristof de 

Saedeleer , Dhr Reinhard Van Hecke 

 

6. Datum en agenda AV BB  

Er wordt afgesproken om de AV in de laatste week van maart in te plannen.  

 

7. Brief BPC (Paralympics) 

Dit topic wordt op een volgende vergadering meer in detail besproken. Dhr. Delchef zal hiervoor 

een nota opstellen. Ondertussen en onder voorbehoud van een duidelijk beeld op o.a. de kosten, 

bevestigt het BO de intentie om de nationale ploeg naar het EK 2022 te sturen.   

 

8. Varia 

Dhr. Henry vraagt meer uitleg over de totstandkoming van de beslissing van FIBA ivm de locatie van 

de wedstrijden voor de  kwalificaties voor het WK Dames. Dhr. Van Lantschoot geeft verduidelijking.  

 

Basisversie : NL 

 

 

Jan Van Lantschoot      Stefan Garaleas  

Voorzitter        Secretaris-Generaal 

 


