
BASKETBALL BELGIUM 

 

Raad van Bestuur van 20 april 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. Administratie  

1.1 Dhr. Delchef vraagt om de verslagen binnen de 15d na de vergadering te publiceren en via e-mail 

te laten goedkeuren indien er geen opmerkingen zijn. 

1.2 De brief aan FIBA ivm de situatie in Oekraïne werd verstuurd.  

1.3 Dhr. Delchef vraagt om de publicatie van de samenstelling van het Bestuursorgaan in het 

Belgisch Staatsblad na te kijken.  

1.4 Dhr. Van Lantschoot bevestigt dat de verzekering bestuurdersaansprakelijkheid  in orde is voor 

de bestuurders , zowel de rechtspersonen als de natuurlijke personen 

2. Competitie 
2.1 Competitieboek 

Het ontwerp werd opgesteld en door competitiemanagement doorgestuurd naar het 
bestuursorgaan, dat op zijn beurt in een werkvergadering op 12 april wijzigingen heeft 
aangebracht. Er moet nog een laatste aanpassing gebeuren ivm het tarief van de 
verplaatsingskosten. Dhr. Delchef is inhoudelijk akkoord maar wil pas formeel goedkeuren nadat 
beide taalversies ter beschikking zijn.   
 
 

2.2 Benoemingen Dep. Competitie en NDR 
 



Dhr. Vervaeke heeft ontslag genomen als lid van het BO van BVL en ook als voorzitter van het Dep 
Competitie . BVL stelt Maarten Van Bocxstaele voor het Dep. Competitie voor.  
 
De verantwoordelijkheden worden tot 30/6/2024 als volgt bepaald :   

- Arbitrage : Olivier Monsieur (voorzitter)  / Cor van Echelpoel   
- Competitie :  Maarten van Bocxstaele (voorzitter) / Marèse Joliet 

 
De benoemingen worden onderworpen aan een jaarlijkse evaluatie. Het Bestuursorgaan zal in maart 
2024 de posities herbekijken.   
Er wordt gevraagd om zeker de beschikbaarheid van Dhr. Van Bocxstaele  tijdens het weekend te 
verzekeren wanneer het vereist is.  
Beide Departementen zullen worden gevraagd de samenstelling van hun team voor te leggen voor 
volgend seizoen.  
 
 
2.3 Seizoen 21-22 : afspraken worden gemaakt over aanwezigheden op de finales Play-offs en de 

prijsuitreiking. 
 
 

2.4 Seizoen 22-23 : samenstelling reeksen TDM2  
Er werd aan het Dep. Competitie gevraagd om meerdere formules van samenstelling voor te 

leggen. Dhr. Henry nuanceert en stelt dat er eerst criteria moeten worden opgesteld op basis 

waarvan de verdeling gebeurt, waarna de samenstelling kan plaatsvinden obv die criteria.  

Het Bestuursorgaan gaat hiermee akkoord. Dhr. Van Lantschoot zal het Dep. Competitie vragen 

om een voorstel van criteria op te stellen en voor te leggen.  

 
2.5 Seizoen 22-23 : voorstel om de Beker van België Heren en Dames te koppelen  

Dhr. Van Lantschoot meldt dat een overleg met PBL is ingepland. Op dat moment zal het voorstel 

meegenomen worden. Hij zal nadien terugkoppelen. 

 

2.6 Voorstel oprichting TDW2 

AWBB wenst het opzetten van een TDW2 voor te leggen en zal een gemotiveerd dossier hiervoor 
uitwerken met het oog op seizoen 23-24.  

  
 

3. Licentiedossiers 
 
3.1 Stand van zaken : de vragen van de licentiecommissie moeten beantwoord worden door de clubs 

vóór 30/4. Momenteel is er geen nieuwe informatie.  
 

3.2. De bevoegdheden van het bestuursorgaan en van de licentiecommissie in het kader van de 

behandeling van licentiedossiers maken deel uit van een debat.  

 

3.3 Er wordt melding gemaakt van 2 specifieke dossiers van clubs. Dhr. Van Lantschoot zal 
hierover contact nemen met de voorzitter van de licentiecommissie.  

 

 



3.4 Briefwisseling en beslissingen in het FR  
Dhr. Delchef vraagt aandacht voor de taalfouten in de brieven en beslissingen van de 

licentiecommissie.  

3.5 De vergoeding voor de werkzaamheden van de leden van de licentiecommissie wordt vastgelegd. 

Het statuut hiervan zal worden bepaald door BVL resp. AWBB naargelang de aansluiting van het 

betreffende lid van de licentiecommissie. 

 

 

4. Juridisch 

Op vraag van de Juridisch Coördinator dienen 2 nieuwe rechters te worden benoemd. Het 

Bestuursorgaan benoemt Dhrn. Geert Van Aken  en Luc Vandenbroucke 

5. BPC  (paralympic) - wheelchair 

Voorstel van conventie vanwege Dhr. Delchef werd ontvangen. BVL moet dit nog bekijken en 

hierover beslissen. 

 

Basisversie : NL 

 

 

Jan Van Lantschoot      Stefan Garaleas  

Voorzitter        Secretaris-Generaal 

 


