
 

BASKETBALL BELGIUM  vzw 

Raad van Bestuur 10 april 2019 

VERSLAG 

 

Aanwezig  :  
 
Jean-Pierre Delchef (voorzitter) 
Basketbal Vlaanderen vzw, bestuurder, vertegenwoordigd door   
 Ann Depoorter  
 Marc Verlinden 
 Jan Van Lantschoot  
 
Association Wallonie-Bruxelles de Basketball asbl, bestuurder, vertegenwoordigd door  :  
 Jean-Pierre Delchef 
 Jean-Pierre Van Haelen 
 Pascal Henry  
 
 
Verontschuldigd : Stefan Garaleas, secretaris-generaal , Cyriel Coomans (opdracht FIBA)  
 
Op uitnodiging : Franck Beckers  
 

 

1. Commission de licences 

 

Vanwege een misverstand, werden de overige leden van de licentiecommissie niet 

uitgenodigd voor deze vergadering. Een telefonisch contact met Dhr. Hermans staat 

niettemin toe om kennis te nemen van standpunt omtrent de voortgang in de 

vooropgestelde procedure.  

 

De RvB stelt vast dat reeds een dertigtal dossiers werden  ingediend terwijl de uiterste datum 

15 april 2019 was.  

 

Als antwoord vanwege de RvB op enkele vragen gesteld door de clubs :  

 

• Voor de ploegen die onder hetzelfde stamnummer spelen als een PBL club als 

onderdeel van een zelfde juridische structuur, zal men kennis moeten nemen van de 

beslissing van de licentiecommissie van de PBL.  

 

• Voor de ploegen die onder hetzelfde stamnummer spelen als een PBL club maar als 

onderdeel van een andere juridische structuur, zal deze zelf een dossier kunnen 

indienen. 

 

• Voor ploegen die spelen onder een stamnummer bis (AWBB),  zal deze zelf een 

dossier kunnen indienen. 



 

• Aan de landelijke clubs die toegang zouden kunnen hebben tot de nationale 

competitie via de play-offs die na 27/4/2019 zullen plaatsvinden, kan uitstel worden 

verleend.  

 

• M.b.t. bepaalde boekhoudkundige verplichtingen (bv. het voeren van een dubbele 

boekhouding), komt de RvB overeen dat dit enkel een verplichting kan zijn voor de 

toekomst met enkel gevolgen voor het neerleggen van het dossier voor volgend 

seizoen. 

  

• M.b.t. bepaalde financiële verplichtingen (bv. de oplijsting van subsidies 2019), komt 

de RvB overeen dat de bevestiging ervan niet verkregen van worden op de datum 

van het licentiedossier voor volgend seizoen.  

 

• M.b.t. de inschrijving voor het kampioenschap  waarvan de uiterste datum op 

5/5/2019 behouden blijft, wordt bepaald dat deze gebeurt op voorwaarde van het 

verkrijgen van een licentie.  

 

 

Jean-Pierre Delchef         

Voorzitter         

 

De franstalige versie geldt als basis  

 


