
Verslag vergadering NDR dd 24/10/2016 

 

Aanvang vergadering : 19.30 uur 

Aanwezig : Patrick Flament , Jaime Andreu, Alain Delsemme, Marcel Bogaers, Frank Van den Bosch, 

Luc Verheye 

Op uitnodiging : Johnny Jacobs (FIBA Instructor) 

Besproken items : 

1. Verslag vergadering dd. 20/9/2016 wordt goedgekeurd 

2. Deelnemers voor de stage “potentials” op 3/11/2016 te Wilrijk wordt overlopen en er wordt 

beslist dat alle refs die fungeren in TDM1 en TDM2  en die 30 jaar of jonger zijn, worden 

uitgenodigd. 

3. Stage voor de refs TDM1 en TDM2 zal doorgaan op zaterdag 17/12/2016 van 10 tot 13 u. PF 

doet het nodige. 

4. Bespreking evaluaties. FVDB geeft uitleg over de bijkomende quotaties in functie van de 

conventie. Er wordt een afzonderlijke bijeenkomst belegd voor de evaluatoren van TDM1 en 

TDM2. 

5. De door PF voorgelegde conventie zal worden voorgelegd aan de RvB van Prombas ter 

goedkeuring. RvB VBL moet deze nog doornemen. 

6. Bespreking mail van Dhr. Van Kerkhoven inzake de situatie van de 24” klok bij  

de club Ninane Promotion (TDM1). 

Een mail wordt gestuurd in dit verband naar Dhr. P. Deleye, verantwoordelijke competitie 

Prombas. 

7. Er wordt een herkansing van de fysieke test voorzien op 27/11/2016 te Zolder.  

Dhrn. Cypers de Landrecy en Castilla worden uitgenodigd. 

MB neemt contact op met de betrokkenen. 

8. Ontvangst van de refs in TDM1. LV legt een voorstel op tafel dat via de commissarissen de 

clubs verwittigd worden met hoeveel personen het ‘referee-team’ zal aanwezig zijn.  

Max. 1 vergezellende persoon per ref wordt weerhouden. 

9. Videoanalyse : twee clubs van TDM1 hebben positief geantwoord en zullen hun video’s van 

hun wedstrijden doorsturen naar MB. 

10. Verdeling shirts voor de Prombas-refs wordt besproken. 

11. JJ verstrekt de nieuwe FIBA richtlijnen over de uitrusting van spelers. 

12. Volgende vergadering te Brussel. Datum en uur wordt gecommuniceerd. 

 

 

 

 

 

        Luc Verheye 

        Secretaris NDR 

 


