
BASKETBALL BELGIUM 

Bestuursorgaan van 26 okt 2022 om 18u 

Euro Volley CenterVilvoorde 

 
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 
 
 

Op uitnodiging : Dhr. Umans, Obsomer, Van Camp, Stas. 

 

1. Evaluatie Cats & Lions 

 

De verslagen van Cats en Lions worden besproken. Verschillende bestuursleden stellen vragen 

die door het management verder worden toegelicht.  

 

De situatie ivm de coach van de Cats wordt besproken en de verschillende pistes worden 

toegelicht.  

Het BO dankt het MT voor de duidelijke documenten. Obv deze evaluaties wordt aan het 

MT gevraagd om een lijst van actiepunten op te stellen en deze te prioritiseren.  

 

2. Budget BNT Jeugd 2023  

Het MT licht een eerste ontwerp van budget toe en stelt vast dat enerzijds door indexatie en 

anderzijds om stappen vooruit te zetten, het budget BNT Jeugd moet verhoogd worden.  

Dhr. Delchef vraagt om alle posten te vergelijken met budget 2022 en om toelichting te 

krijgen over overschrijdingen van bepaalde posten.  

 

3. Benoeming head coaches BNT Jeugd 

 

Het MT heeft gepolst of alle Head Coaches beschikbaar zijn voor volgend seizoen en 

bevestigt. Het BO bevestigt dan ook het voorstel van het MT om dezelfde head coaches 

te benoemen voor BNT Jeugd in 2023, met als mogelijkheid om bepaalde onderlinge 

wissels binnen de zuil meisjes of jongens door te voeren tussen selecties, indien nodig.  

 



Het MT zal nu andere stafleden contacteren en komen met een voorstel tegen 16/11.  Tip-

off meeting is voorzien op zondag 11/12 in Vilvoorde. 

 

4. Budget  Cats/Lions 2023  

• Enkele high level ontwerpen werden opgeleverd  

• Het BO is van mening dat eerst een aantal beslissingen moeten binnenkomen van de 

instanties bij BVL en AWBB om dan te kunnen zien wat mogelijk is en welke eigen 

bijdrage vereist is. Dhr. Fels vraagt om een budget op te maken met de “need to 

have” vs. de “nice to have”.  

• Er wordt gevraagd naar een afrekening van 2022  

 

 

 

 
 

Basisversie : NL 

 

 

Jan Van Lantschoot      Stefan Garaleas  

Voorzitter        Secretaris-Generaal 

 


