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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 24 augustus 2022 wordt goedgekeurd.  
 

3. Opvolging beslissingen vorige vergadering 
 
3.1 Licentiecommissie 
 
De leden van het BO hebben pas enkele minuten voor de vergadering het standpunt van BVL 
ontvangen en hebben dit niet grondig kunnen doornemen. Dhr. Delchef stelt dat de nota op geen 
enkel element een antwoord geeft uit zijn vorige nota van 15 juni 2022. Hij vraagt uitdrukkelijk 
dat de het BO zijn verantwoordelijkheid opneemt.  
Dhr. Henry vindt dat er geen taboes mogen zijn en dat als er bepaalde zaken niet goed lopen, dit 
openlijk gezegd moet kunnen worden. 
Er wordt beslist om de nota op de volgende vergadering te bespreken en om in oktober een 
ontmoeting te houden met de licentiecommissie.  
 

  
3.2 Verplaatsingsvergoeding scheidsrechters 
 

Dhr. Fels  maakt melding van een voorstel vanuit BVL om te werken met een gemiddelde van 110 

km enkel als leidraad.  Na discussie wordt beslist om aan het NDR te vragen dit verder te bekijken 

op haalbaarheid in TDM en TDW. 

  

 

 

 



 

3.3 Aanpassing budget BB 

 

Een geactualiseerde versie werd bekomen vanuit de boekhouding. Dhr. Delchef mist nog een 

aantal uitgaven en zal nakijken.  

 
3.4  Opvolging briefwisseling BB  

Dhr. Garaleas meldt dat hij met het secretariaat heeft bekeken of een uitgebreid follow-up 

systeem haalbaar is. Momenteel is Mevr. Debacker overbelast vanwege personeelstekort bij BVL 

waardoor ze die extra taak niet kan opnemen. Dhr. Van Lantschoot stelt voor de piste opnieuw te 

bekijken zodra er terug ruimte zou zijn.   Dhr. Delchef herhaalt dat er een back-up is voorzien 

langs de kant van AWBB en dat gebrek aan personeel geen reden mag zijn voor gebrek aan 

opvolging van de briefwisseling gericht aan Basketball Belgium. 

 
UBO 

Dhr. Garaleas meldt dat hij de nodig registraties heeft gedaan in het UBO register.  

 

 
4. NDR - budget 

Het BO zal aan het NDR vragen om prioriteiten te bepalen en voorstellen te doen voor het 

budget van kalenderjaar 2023, nadat er een afstemming zal zijn met de regionale structuren rond 

arbitrage van BVL en AWBB, alsook met PBL en met deelname van de nationale instructor.  

Bedoeling is om te komen tot een voorstel dat rekening houdt met landelijke initiatieven , dat 

opties aangeeft en prioriteiten. Het BO kan dit dan verder bespreken op de volgende vergadering 

en de voorstellen worden meegenomen in de budgetten die op de AV van BVL en AWBB 

goedgekeurd moeten worden in november.   

    

BNT 

5. Planning evaluaties BNT 

Vanuit  het MT BNT wordt een voorstel gedaan aan het BO waarbij op 19/10 het MT de evaluatie en 

status budget presenteert en met het BO bespreekt. Op 26/10 volgt dan een 2e bespreking over 

budget 2023 en benoeming stafleden voor volgend jaar. 

6. Verzekering Ethias 

Dhr. Garaleas meldt dat een brief werd verstuurd naar Ethias met vraag tot overleg. 

7. Beheer Belgian Cats 

Dhr. Delchef verwacht nog een antwoord op het niet respecteren van de afspraak om bussen in te 

leggen voor de Franstalige supporters als compensatie voor het niet respecteren van de afspraak om 

vriendschappelijke wedstrijden te organiseren binnen de franstalige gemeenschap. Dhr. Van 

Lantschoot bevestigt dat gemaakte beloften ingelost hadden moeten worden maar stelt dat in deze 

fase dit niet meer rechtgezet kan worden.  

 

Competitie 

8. Digitaal wedstrijdblad 



Dhr. Delchef meldt dat de mailadressen van de BVL clubs werden bekomen. Ze kregen informatie 

rond toegang tot het AWBB systeem met een instructienota.  

9. Beheer Dep. Competitie  
Dhr. Delchef vraagt aandacht voor het feit dat wanneer het Dep. Competitie belangrijke beslissingen 
moet nemen , alle leden van het Departement betrokken moeten worden en op de hoogte worden 
gesteld.  
 

10. BvB 

• Een adddendum bij het reglement BvB Heren op voorstel van het Dep. Competitie wordt 

goedgekeurd, waarbij de modaliteiten voor kwalificatie  tot de 1/16e finales worden 

aangepast.  

• Finale dames : contact moet worden genomen met BNXT ivm het laten samenvallen op 

dezelfde dag als de finale Heren 

 

11. Procedure bij contestatie van toepassing reglement Beker of competitieboek  

Dhr. Delchef stelt voor dat indien clubs een foute toepassing merken van het reglement, ze dit best 

eerst aan het BO voorleggen zodat bij manifest foute toepassing het BO de situatie kan rechtzetten. 

Het BO gaat hiermee akkoord. 

 

12. Toepassing reglement talentvolle speler 

Het BO bespreekt de toepassing van het reglement ivm talentvolle spelers en meer bepaald “hoogst 

gekwalificeerde ploeg” in het geval van een club die actief is in BNXT league. Het BO beslist om het 

artikel toe te passen in de geest ervan en niet naar de letter.  

Juridisch 

13. Hervorming van het Juridisch Deel 

Wordt voorzien tegen November 

14. Benoeming rechters  

Op voorstel van de Juridisch Coördinator worden volgende rechters benoemd voor het seizoen 2022-

2023 :  

Christine Huysentruyt - Renaat Pype - Xavier Deroeck - Luc Vandenbroucke - Jo Verdickt - Herman 

Vandeputte - Patrick Verswyver - Jo Raes - Jacques Verhaeghe - Geert Van Aken - Guy Hermans - 

Philippe Warnants - Bernard Lange - Dirk Raes  

Dhr. Delchef verduidelijkt dat hij deze groep zal proberen aan te vullen met franstalige leden. 

Basisversie : NL 

 

 

Jan Van Lantschoot      Stefan Garaleas  

Voorzitter        Secretaris-Generaal 

 


