
BASKETBALL BELGIUM 

Raad van Bestuur van 5 mei 2022 om 19u30 

 ONLINE 

Aanwezig :  
 

• Basketbal Vlaanderen vzw, bestuurder, vertegenwoordigd door    
  Jan Van Lantschoot (vaste vertegenwoordiger),  Voorzitter 
  Ann Depoorter 

• 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 
 

1. Goedkeuring dagorde 

De dagorde wordt goedgekeurd 

 

2. Goedkeuring vorige verslagen 

De verslagen van 16/3, 20/4 en 28/4 worden goedgekeurd.   
 
 
3. Laatste wijzigingen competitieboek 

 
Dhr. Maarten Van Bocxstaele vervoegt de vergadering als competitiemanager. 
 
Het Bestuursorgaan overloopt een nota van Dhr. Delchef met enkele vragen rond aspecten die 

nog verduidelijkt moeten worden. 

M.b.t. de taak van scheidsrechters om de documenten te controleren, wordt voorgesteld om 

alles aan het begin van het seizoen te laten controleren en goed te keuren zodat de 

scheidsrechters het niet meer moeten controleren. Competitiemanagement wordt gevraagd dit 

verder uit te werken .  

Voor de nieuwe definitie van Home grown spelers formuleert AWBB een voorstel van 

overgangsmaatregel :  wie onder het oud systeem in officiële competities mocht spelen, mag de 

komende 2 seizoenen onder dezelfde voorwaarden spelen als transitieperiode.  

Dhr. Delchef vermeldt dat bepaalde boetes nog voorzien moeten worden in de tabel met 

bijdragen en administratieve sancties.  

Dhr. Fels vermeldt dat de verplaatsingsvergoeding van de scheidsrechters nog afgesproken moet 

worden, nav de AV van BVL en AWBB in juni. Dit zal als addendum toegevoegd worden bij het 

competitieboek. 

 

 

 



4. Criteria voor samenstelling reeksen TDM2  
 

Dhr. Van Bocxstaele licht het voorstel van criteria toe voor de indeling. 

Dhr. Henry vindt het een goede basis maar men kan verder gaan. Men zou via een loting 

kunnen gaan met 50/50 verdeling van ploegen uit een zelfde provincie per reeks. Hij pleit 

ervoor om het maximum per provincie lager te zetten dan 6.  

Dhr. Fels herhaalt dat hij zo weinig mogelijke criteria wil en zoveel mogelijk volledig 

nationaal.  

 

Uiteindelijk beslist het bestuursorgaan tot een 50/50 opdeling BVL/AWBB en het splitsen 

vanaf 4 ploegen uit dezelfde provincie.  

 

5. Vraag vanuit TDM1 ivm competitieformule 
 

Het Bestuursorgaan neemt kennis van de feedback van de clubs uit TDM1 over de 

competitieformule.  

Het Bestuursorgaan beslist om de formule met 16 ploegen ook volgend seizoen toe te passen. 

Een finale versie zal door Competitiemanagement uitgewerkt worden en voorgelegd aan het 

Bestuursorgaan.   

6. Stand van zaken ivm inschrijvingen competitie 

Het Bestuursorgaan wordt door Competitiemanagement ingelicht over het voorlopig aantal 

inschrijvingen in TDM1, TDM2 en TDW. Bepaalde reeksen zijn onvolledig wat een nadeel oplevert 

voor alle deelnemende clubs en wat deze reeksen sportief minder aantrekkelijk maakt.  

Daarom beslist het Bestuursorgaan om vanuit sportieve overweging in een snelle bijkomende 

procedure te voorzien om de betreffende reeksen aan te vullen. 

7. Licenties 
 
Het Bestuursorgaan neemt kennis van de stand van zaken ivm de licenties. 1 dossier werd door 
de licentiecommissie ten gronde afgewezen. Deze club kan desgevallend nog in beroep gaan bij 
het BAS.  
3 andere dossiers werden onontvankelijk verklaard wegens buiten termijn.  
Omwille van een snel verder verloop van de voorbereiding van het nieuwe competitieseizoen zal 
het BO de betreffende clubs vragen om geen verder beroep aan te tekenen bij het BAS .  
 

 

8. Bevestiging samenstelling Bestuursorgaan 
Bij toepassing van de nieuwe statuten wordt de samenstelling van het bestuursorgaan als volgt 

vastgesteld :  

• Basketbal Vlaanderen , met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Van Lantschoot 

• AWBB, met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Delchef  

• Dhr. Fels 

• Dhr. Vanhaelen 

 



 

 

 

Basisversie : NL 

 

 

Jan Van Lantschoot      Stefan Garaleas  

Voorzitter        Secretaris-Generaal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Addendum 

 

Aanvullende preciseringen en verduidelijkingen 

 

Aldus wordt gepreciseerd: 

1.om het competitieformat 2022-23 zo mogelijk te optimaliseren wordt een 

beperkte bijkomende licentieronde georganiseerd 

2.het bestuursorgaan heeft de clubs wiens licentieaanvraag onontvankelijk werd 

verklaard, voorgesteld afstand te doen van de mogelijkheid zich te voorzien bij 

het BAS om snelheid te maken 

3.de clubs worden toegelaten om een nieuwe licentieaanvraag in te dienen tegen 

uiterlijk woensdag 25/5 om 23u59. 

4.de licentiecommissie wordt door het bestuursorgaan verzocht en gelast deze 

licentieaanvragen(dossiers) te onderzoeken en zo spoedig als mogelijk hun 

beslissing te nemen en kenbaar te maken en dit tegen 18.06.2022. De 

voorwaarden om een licentie te bekomen blijven ongewijzigd. 

 

 


