
BASKETBALL BELGIUM 

Bestuursorgaan van 19 okt 2022 om 18u 

Euro Volley CenterVilvoorde 

 
Aanwezig :  
 

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

• Kris Fels 

• Association Wallonie-Bruxelles de Basketball asbl, bestuurder, vertegenwoordigd door :  
  Jean-Pierre Delchef (vaste vertegenwoordiger) 
                Pascal Henry 

• Stefan Garaleas, Secretaris-Generaal 
 
Verontschuldigd :  
Ann Depoorter 
Bernard Scherpereel 
 

1. Goedkeuring dagorde 

De dagorde wordt goedgekeurd 

 

2. Goedkeuring verslag vorige vergadering 

 
Het verslag van 14 september 2022 wordt goedgekeurd.  
 

 

3. Evaluatie BNT Jeugd 2022  

 

Dhrn. Umans, Obsomer, Van Camp en Stas vervoegen de vergadering. Aldus worden de topics 

rond BNT jeugd (behalve afrekening 2022) samen met het Management Team besproken.  

Het BO feliciteert het MT met het duidelijke document en met de tijdige oplevering, wat zal 

toelaten om een snelle doorstart te maken naar campagne 2023.  

Dhr. Henry vraagt in een volgende fase naar de objectieven voor volgende jaar en het 

programma. Hij vraagt ook om toe te voegen wanneer objectieven niet werden bereikt, wat de 

redenen zijn en wat de oplossingen zijn om te verbeteren.  

Dhr. Van Lantschoot dankt het MT voor de evaluatie. Hij vraagt aandacht voor het feit dat als we 

sneller het programma willen vastleggen, we ook sneller over het budget moeten afstemmen. 

Kledij komt ook terug als probleempunt over de verschillende selecties heen.  

 

Dhr. Delchef vraagt om verdere integratie te stimuleren door staven en spelers jeugd uit te 

nodigen op de wedstrijden van Lions en Cats. Wat het rapport betreft vraagt hij om te werken 

met een vaste template. Hij vraagt ook om alle vaststellingen om te zetten in actieplannen. Ook 

op vlak van communicatie vraagt hij om alle teams op dezelfde wijze aandacht te geven en om 

ervoor te zorgen dat de voorstelling van de ploegen op de site volledig en correct is.    

  



 

4. Licenties 

Dhr. Delchef legt een uitgebreide analyse voor van de uitspraak van het BAS waarbij alle 

elementen uit het licentiedossier worden aangehaald. Dhr. Van Lantschoot vraagt om dit 

aandachtig te bekijken en op een volgende vergadering te bespreken.  

Dhr. Van Lantschoot vraagt ook om aanpassingen aan het competitieboek en aan het 

licentiereglement voor te bereiden zodat ook op deze 2 documenten kan worden doorgewerkt.  

 

5. Debriefing BNXT  

Dhr. Garaleas geeft een stand van zaken weer over BNXT, in de aanloop naar de Algemene 

Vergadering.  Hij besteedt daarbij aandacht aan de jaarrekening van het afgelopen seizoen en aan de 

verschillende financiële opties m.b.t. het budget voor dit seizoen. 

6. Competitie 

• Dhr. Delchef vraagt of akkoord competitieboek getekend is teruggestuurd door Basketball 

Belgium naar de clubs. Dhr. Van Lantschoot zal navragen.  

• Er zal aan het secretariaat gevraagd worden om 6 exemplaren van het competitieboek te 

drukken 

 

 

7. Lijst van bijdragen en administratieve boetes  

Dhr. Delchef vraagt wie de indexatie heeft gedaan van de bedragen in de tabel met tarieven en 

boetes. Deze geïntegreerde bedragen staan niet in het competitieboek dat in april werd verstuurd 

naar de clubs. Het principe en de modaliteiten van indexatie dienen in het competitieboek te worden 

opgenomen.  

Dhr. Delchef vraagt ook hoe en door wie de boetes worden toegepast. Deze komen normaal gezien 

terecht in de facturatie van BVL en AWBB naar de clubs toe.  

 

8. Varia   

• Er wordt gevraagd naar stand van zaken meeting met het NDR. Dhr. Delchef verwijst naar 

een budget van het NDR waarin opties en prioriteiten worden weergegeven en dat als basis 

kan dienen voor bepaling budget 2023.  

• BVL vermeldt dat ze een overeenkomst heeft gesloten met Dhr. Jacobs. Dhr. Delchef is 

hierover verwonderd dat dit niet gezamenlijk is gebeurd met de andere federale instanties 

zoals was overeengekomen.  Hij stelt de vraag wat het nut was van de voorgaande 

vergaderingen die opgezet waren om te komen tot een transversaal beheer van de arbitrage 

in België.  

 
 

Basisversie : NL 

 

 

Jan Van Lantschoot      Stefan Garaleas  

Voorzitter        Secretaris-Generaal 

 


