
BASKETBALL BELGIUM 

Bestuursorgaan van 24 aug 2022 om 17u 

Digitaal 

 
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 

• Bernard Scherpereel 

• Stefan Garaleas, Secretaris-Generaal 
 

 

1. Goedkeuring dagorde 

De dagorde wordt goedgekeurd 

 

2. Goedkeuring vorig verslag 

 
Het verslag van 6 juli 2022 wordt goedgekeurd.  
 

3. Opvolging beslissingen vorige vergadering 
 
3.1 Licentiecommissie 

  
Dhr. Fels meldt dat het BO van BVL de avond voordien heeft vergaderd en ook dit onderwerp 
heeft besproken. Het standpunt zal in een nota worden beschreven en worden overgemaakt 
tegen het einde van komend weekend.    
 
Het BO zal eerst die nota afwachten om dan standpunt in te nemen. Dhr. Van Lantschoot 
formuleert alvast een voorstel dat uitgaat van het principe dat voor dossiers die naar het BAS 
gaan, het hele dossier van de licentiecommissie overgemaakt zou kunnen worden aan de 
RvB. Dhr. Delchef betwijfelt of in het betreffende dossier deze aanpak voor een oplossing had 
gezorgd, maar is bereid om dit verder theoretisch uit te proberen.     
 
Na ontvangst van het standpunt van BVL binnen enkele dagen, zal een fysieke ontmoeting 
worden bepaald met de licentiecommissie.    
 
Dhr. Delchef betreurt dat dit punt nog niet verder werd behandeld, terwijl de nota van AWBB 
al van 15 juni 2022 dateert. Hij onderstreept het belang van de punten die daarin werden 
aangehaald.  

 
3.2 Verplaatsingsvergoeding scheidsrechters 
 

Dhr. Fels licht enkele denkpistes toe van een werkgroep binnen BVL. Dhr. Delchef stelt dat ook AWBB 

deze materie zal bekijken zodat de voorstellen samengevoegd kunnen worden ter bespreking op een 

volgende vergadering.  



Dhr. Delchef meldt dat binnen AWBB nog een vast bedrag wordt toegepast voor verplaatsingen 

binnen een agglomeratie. Het BO is akkoord om deze werkwijze verder te laten zetten. 

 

  

3.3 Aanpassing budget BB 

 

Dhr. Garaleas meldt dat de opdracht werd gegeven aan de boekhouding om het budget te 

actualiseren obv de tot nu toe gekende uitgaven. 

 

3.4 Externe uitstraling Basketball Belgium 

 

Dhr. Delchef deelt mee dat de voorraad van vlaggen/wimpels uitgeput is en dat het dringend tijd 

is om die aan te vullen. Hij vraagt ook om na te denken over andere manieren voor de 

vertegenwoordiging van BB in het buitenland (bv. bij de uitwisseling met andere nationale 

ploegen tijdens Europese Kampioenschappen).  

 

4. Beschikbaarheden personeel voor activiteiten en behandeling van dringende vragen  

 
Dhr. Delchef vraagt aandacht voor de beschikbaarheid van de personeelsleden die een rol 

opnemen binnen BB tijdens de vakantieperiode, zodat continuïteit gegarandeerd blijft.  

 
5. Opvolging briefwisseling BB  

 
Dhr. Delchef verwijst naar een enquête van het BOIC die niet werd beantwoord. Hij vraagt het 

opvolgingssysteem van de inkomende mails te willen herbekijken. Dhr. Garaleas zal met het 

secretariaat afstemmen en het systeem waar nodig bijsturen.  

 
6. NDR 

Budget : het BO neemt kennis van het voorstel van budget. Dit is veel hoger dan het 

oorspronkelijk voorziene budget door BVL en AWBB. Een overleg met het NDR zal ingepland 

worden. In afwachting hiervan kan het NDR uitgaven doen voor een maximum tot het 

oorspronkelijk voorziene jaarbudget voor kalenderjaar 2022.  

 

Evaluatiemethode : het BO neemt kennis van het finaal voorgesteld document dat de assessment 

methode beschrijft. Hierin zit nog 1 element dat het BO niet kan goedkeuren en waarvan aan het 

NDR gevraagd wordt op het aan te passen. 

 

De volgende evaluatoren worden benoemd door het BO voor seizoen 2022-2023 :  



   

    

7. BNT 

7.1. Wijziging afspraken ivm locaties matchen Cats 

Dhr. Delchef verwijst naar de brief van AWBB waarin deze zijn diepste teleurstelling uitte over de 

manier waarop deze zaak beheerd is en de resultaten van de bespreking hiervan. Hij onderstreept 

dat de belofte na de bespreking ivm de gewijzigde wedstrijdlocaties om supporters via bussen te 

vervoeren niet werd gerealiseerd.  

7.2 Aandachtspunten communicatie 

Dhr. Delchef vraagt aandacht voor het respecteren van beide landstalen bij de publicatie van 

artikelen op de site van BB, zodat deze gelijktijdig in beide talen worden voorzien.  

7.3 Verzekering Ethias 

Dhr. Garaleas zal een brief sturen met vraag tot overleg over de betreffende polis.  

 

8. Digitaal wedstrijdblad 

Dhr. Van Lantschoot vraagt om obv vragen van clubs te bekijken hoe Vlaamse en Waalse clubs 

toegang kunnen krijgen tot competitie-informatie van AWBB resp. BVL. Hij zal een mail hierover 

doorsturen naar Dhr. Delchef voor verder bespreking.   



 

 

9 . Wheelchair – stavaza 

Dhr. Van Lantschoot meldt dat na het WK van de Cats een vergadering met de Nederlandse federatie 

voorzien wordt.  

Dhr. Delchef meldt dat een e-mail van Dhr. Terryn werd ontvangen , internationaal classificateur in 

het rolstoelbasketbal, die graag een onderhoud wilde om technische zaken te bespreken. Tijdens dit 

onderhoud werden informeel ook andere onderwerpen besproken waaronder de promotie van het 

rolstoelbasketbal, de nationale competitie en 3x3.  

 

10. Hervorming van het Juridisch Deel 

Dhr. Van Lantschoot verwijst naar de mail die hij verstuurde met het herwerkte Juridisch Deel van 

BVL dat al basis en inspiratie kan dienen voor een hervorming binnen BB.  

 

Volgende vergadering : 14/9 , 19U, Zoom 

Basisversie : NL 

 

 

Jan Van Lantschoot      Stefan Garaleas  

Voorzitter        Secretaris-Generaal 

 


