
BASKETBALL BELGIUM 

Bestuursorgaan van 15 juni 2022 om 19u30 

Euro Volley Center - Vilvoorde 

 
Aanwezig :  
 

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

Verontschuldigd : Kris Fels 
 

1. Goedkeuring dagorde 

De dagorde wordt goedgekeurd 

 

2. Goedkeuring vorige verslagen 

 
Het verslag van 5 mei 2022 wordt goedgekeurd.  

 
 
3. Licentiedossiers 
 

Het BO neemt kennis van de meest recente beslissingen van de licentiecommissie dd 14 juni. Dhr. 

Delchef betreurt de modaliteiten van de behandeling en de laattijdigheid van de beslissingen van de 

licentiecommissie. 

Dhr. Van Lantschoot dringt erop aan dat volgend seizoen beide regionale federaties de landelijke 
ploegen die in aanmerking komen om te stijgen, gelijktijdig uitnodigen om een dossier in te dienen.  
Dhr. Delchef wenst een aangepaste licentie te bekijken voor clubs die van landelijke stijgen als 

onderdeel van een overgangsjaar. 

In de zaak voor het BAS is Dhr Delchef teleurgesteld in het feit dat de licentiecommissie geen 

antwoord heeft gegeven op de vragen naar informatie aan onze raadsman. 

 

4. Arbitrage 

4.1 Feedback op de presentatie NDR 

Het BO bespreekt de presentatie van het NDR van vorige keer met als bedoeling om de verwachte 

feedback op te stellen.  

Het BO bevestigt de kwaliteit van het opgestelde document. Sommige voorstellen vereisen een 

budget. Het BO zal aan het NDR vragen naar een becijfering en een voorstel van fasering over 

verschillende jaren.  

Het BO is geen voorstander van het idee om na nieuwjaar met 2 groepen te werken.   



Dhr. Henry is geïnteresseerd in de concrete acties om jonge scheidsrechters te doen 

doorgroeien.  

 

De competitie U21 blijft qua arbitrage een landelijke activiteit waarvoor arbitrage met 3 niet 

aangewezen is. 

 

4.2 Ranking scheidsrechters TDM/TDW 

Het BO neemt akte van de rangschikking zoals voorgesteld door het NDR en bevestigt. 

 

4.3 Tarief verplaatsingskosten scheidsrechters  

 

Beslissing te nemen na de AVs van BVL en AWBB.  

 

4.4 Richtlijnen scheidsrechters 2022-2023 

 

Het BO zal de richtlijnen aan de scheidsrechters opvragen zodat deze getekend kunnen 

worden op de clinic vlak voor het begin van het seizoen.  

 

5. BNT 

5.1  Template rapportering   

Het BO keurt de rapporteringstemplate goed zoals door het MT BNT voorgesteld.  

5.2 Profiel head coaches 

Het BO bespreekt het profiel van de head coaches BNT Jeugd zoals door het MT BNT voorgesteld.   

Dhr. Henry vraagt verduidelijking over de vereiste ervaring en of dit specifiek geldt voor werken met 

jeugd. Hij wenst dat deze posities ruimer worden opengesteld naar de toekomst toe.   

Dhr. Van Lantschoot vraagt om terug te bekijken na de zomer bij de evaluaties.  

Het profiel wordt goedgekeurd. 

5.3 Overzicht staff BNT Jeugd  

Het BO neemt kennis van het actuele overzicht van de stafleden van BNT Jeugd. 

 

6. Verslag AV FIBA Europe 

Dhr. Van Lantschoot geeft een debriefing over de  recente AV van FIBA Europe.  

7. Verslag AV BOIC 

Dhrn. Van Lantschoot en Delchef geven een debriefing over de recente AV van het BOIC.   

 

8. Trekking BvB Heren  

De trekking  is gepland op 16/6 



 

9. BPC  (paralympic) – wheelchair  

Dhr. Van Lantschoot meldt dat met de Nederlandse federatie contacten werden gelegd om in de 

zomer verder kennis te nemen van de manier van werken in Nederland waarbij het rolstoelbasketbal 

mee ingebed is in de federatie.  

Dhr. Delchef wenst te herhalen dat de Wheelchair Belgian Lions momenteel deelnemen aan het EK 

en dat de financiering van hun deelname gedragen wordt door de AWBB en subsidies van de Franse 

Gemeenschap.   

 

10. Varia 

• Administratie : Dhr. Delchef staat erop dat briefwisseling vanwege Basketball Belgium ook 

effectief vanuit het secretariaat-generaal van BB vertrekt , bij voorkeur in de 2 landstalen, en dat 

briefwisseling geadresseerd aan BB ook op het secretariaat-generaal toekomt. Hij verwijst hierbij 

naar recente communicaties met de Nationale Loterij.    

 

• Competitie : de finale versie van het competitieboek werd bevestigd door het BO 

 

 

Volgende vergadering : woensdag 6/7 , 19u00 , via Zoom 

 

 

Basisversie : NL 

 

 

Jan Van Lantschoot      Stefan Garaleas  

Voorzitter        Secretaris-Generaal 

 


