
BASKETBALL BELGIUM 

 

Raad van Bestuur van 16 maart 2022 om 19u30 

 ONLINE 

 

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 
 
 
 
0. Goedkeuring van de dagorde 
De dagorde wordt goedgekeurd 

1. Goedkeuring van het verslag van 16/2/22  

Het verslag wordt goedgekeurd.  

2.  Project Oekraïne 

Het Bestuursorgaan beslist om 10K EUR ter beschikking te stellen via een bijdrage vanuit BVL en 

AWBB om zo humanitaire hulp te bieden aan Oekraïne. Dhr. Van Lantschoot kadert het project 

waarbij materiaal voor een operatiekwartier vanuit België naar Oekraïne overgebracht zal worden.  

Dhr. Delchef vraagt verduidelijking over de FIBA procedures bij het aanvaarden van minderjarigen uit 

Oekraïne om aan te sluiten bij clubs en te laten deelnemen aan de competitie.  

3. Competitie 
 

Dhr. Van Lantschoot geeft mee dat einde van de week een ontwerpversie van het nieuwe 

competitieboek voor volgend seizoen ter beschikking gesteld zal worden.  

 
4. Licentiedossiers 
 

Het Bestuursorgaan neemt kennis van de stand van zaken. Alle dossiers zijn ingediend, behalve 

Castors Braine, ondanks het uitstel tot 15/3. Er wordt beslist om een brief te versturen naar de club 



waarbij formeel wordt vastgesteld dat op 16/3 geen dossier werd ontvangen ondanks het 

toegekende uitstel.    

Dhr. Delchef pleit ervoor om in de toekomst een apart document te voorzien voor regionale clubs die 

stijgen aangezien hun bilan van het voorgaande seizoen niet representatief zal zijn.   

Het Bestuursorgaan bevestigt het uitstel tot 21/3 voor regionale clubs die een licentie willen 

indienen.   

 

5. Seminarie strategische keuzes BOIC  

Dhr. Delchef geeft feedback over en workshop met de RvB van het BOIC waarbij gewerkt werd rond 

de Olympische waarden, digitale ontwikkeling , de educatie van jongeren en acties in scholen , de 

professionalisering van de omkadering van profsporters en het Be Gold project. De resultaten 

worden in mei binnen het BOIC besproken en zullen nadien verder gedeeld worden.  

 

6. BE Gold U23 Canada 

Een stage en tornooi in Canada voor de u23 dames binnen het BE Gold project wordt besproken en 

goedgekeurd.  

 

7. Boekhouding van BB 

Terugkomend op de eerdere discussie over dit punt, stelt Dhr. Fels dat de FinCom van BVL unaniem 

geen financieel beheer van middelen voor BNTs op niveau van Basketball Belgium wil laten voeren.   

Dhr. Van Kantschoot voegt toe dat indien er zaken niet goed verlopen, deze opgelijst moeten 

worden. Dhr. Delchef wijst op het feit dat de afrekening 2021 voor de BNTS nog niet klaar is, alsook 

dat er problemen waren met de afrekening Be Gold 2019. Met een centrale boekhouding zouden 

deze problemen er niet zijn. Dhr. Henry verwijst naar de vroeger beslissing van BB waarbij een 

centrale boekhouding het uitgangspunt was en stelt dat BVL van positie is veranderd. Dhr Fels nodigt 

iedereen uit om op te lijsten wat er precies niet functioneert om dan op te nemen met de 

betreffende medewerkers. 

 

8. Voorbereiding AV BB 

Dhr. Garaleas licht de jaarrekening 2021 toe en het budget 2022. Het Bestuursorgaan keurt de 

documenten goed om voor te leggen aan de AV.  

 

9. Paralympic – BNT Wheelchair  

Dhr. Delchef licht de situatie toe. Er wordt o.a. gevraagd dat Basketball Belgium lid zou worden 

bij de IWBF waar dit nu het Belgian Paralympic Committee (BPC)  is dat de belangen van het 

rolstoelbasket daar behartigt.  

 

Vervolgens stelt hij de modaliteiten voor het beheer van de deelname voor aan het komende EK 

met de nationale ploeg.  



 

Hierover wenst Dhr. Van Lantschoot  duidelijkheid over de financiën.  

 

Dhr. Garaleas stelt voor om te werken in 2 met elkaar verbonden stappen : AWBB tekent een 

delegatie-overeenkomst met BB waarbij deze de juridische en financiële verantwoordelijkheid 

draagt van de betreffende activiteiten. Na aanvaarding van deze overeenkomst zal BB het nodige 

doen om het lidmaatschap bij de IWBF op te nemen. Dit voorstel zal op het bestuursorgaan van 

BVL verder besproken worden.  

 

 

10. Varia 

• Dhr. Van Lantschoot feliciteert AWBB voor de organisatie van de finale BvB Dames  

• Dhr. Fels vult hierbij aan dat hij de negatieve reacties van de verliezende ploeg zowel in de zaal 

als op sociale media tov de vrouwelijke scheidsrechters als volledig onaanvaardbaar beschouwt. 

Het Bestuursorgaan treedt hem bij en beslist om een statement hierover te publiceren op de 

website waarbij respect voor de scheidsrechters een basis is.  

• Dhr. Delchef brengt een voorstel aan van de club Comblain ivm de samenstelling van TDM2. Er 

wordt beslist om het voorstel van competitiemanagement af te wachten waarbij ook een advies 

wordt geformuleerd over het betreffende voorstel.   

 

 

Basisversie : NL 

 

 

Jan Van Lantschoot      Stefan Garaleas  

Voorzitter        Secretaris-Generaal 

 


