
 

Verslag van de vergadering RvB Prombas van 27 april 2017–18h30 te Gent 

Aanwezig : Dhrn Adri Welvaarts, Patrick Deleye, Lucien Lopez, Patrick Flament, Marc Verlinden, Jean-

Pierre Delchef  

1. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 27 

maart  2017 

Het verslag van de vergadering van 27 maart 2017 wordt met unanimiteit goedgekeurd.  

2. Administratie 
 
 
a. brief FOD Financiën van december 2016 :  Dhr JP Delchef heeft een antwoord 
opgesteld en verstuurd op 17 april 2017. 
 

b. aangifte rechtspersonenbelasting 2016. Wegens aanhoudende technische 
problemen heeft Dhr Delchef zich op 25 april naar de FOD Financiën begeven 
teneinde aldaar de belastingaangifte in te dienen. Het dossier is dus in orde. 
 
c. opmaak van de jaarrekening juni 2015 - december 2016 : er wordt aan herinnerd 
dat de jaarrekening dient ingediend vóór 30 juni 2017. 
 
d. het boekhoudkundig overzicht dient opgemaakt rekening houdend met de 
bedragen die VBL en AWBB voorgeschoten hebben.  
 
e. licentiedossier 2017-2018:  
 
Na een eerste evaluatie van het globale verslag van de bedrijfsrevisor - waarin deze 
concludeert dat, indien hij zich strikt aan de antwoorden zou houden die op de 
opgelegde criteria gegeven werden, hij aan slechts een beperkt aantal clubs een 
licentie had kunnen toekennen – moet de RvB vaststellen dat het aantal clubs te 
beperkt zou zijn om een normale competitie te organiseren.. 
 
Op basis van deze vaststelling beslist de RvB de beslissing van 31 maart 2017, nl. het 
bekomen van een licentie om te kunnen deelnemen aan de competitie 2017-2018 is 
noodzakelijk, te herroepen en de facto de uitvoering ervan uit te stellen.  
 



Wel engageert de RvB zich om voor elke club aanbevelingen te laten formuleren. 
 
Een communicatie naar de clubs van TDM1 en TDW1, over deze beslissing, zal 
spoedig vertrekken. 
 
f. ontslag van de juridisch coördinator PromBas 
 
de RvB neemt akte van het ontslag van juridische coördinator Dhr J-C Vandeput en 
dankt hem voor de diensten die hij in het verleden verleend heeft t.v.v. de private  
stichting PromBas.  
 

3. Arbitrage 
 

a. Opvolging contacten met PBL 

Gezien het verslag van Dhr Flament wordt de planning als volgt vastgelegd: 

- 3 mei 2017 : ontwerp van tekst voor de conventie Prombas – PBL ; 
- 15 mei 2017 : finaliseren van het ontwerp door de RvB van Prombas ;  
- 26 mei 2017 : finaliseren van de conventie PromBas - PBL. 

  
b. Verband tussen de arbitrage met 3 in TDM1 en de afschaffing van de 

wedstrijdcommissaris in die afdeling 

De RvB beslist de reflecties in die zin voort te zetten  

c. Goedkeuring en officialiseren van de klassering van de scheidsrechters in PromBas 
 
P. Flament stelt de klasseringen voor en deze worden, na discussie, goedgekeurd 
door de RvB. 
 

d. budget NDR 
 
P. Flament becommentarieert het budget 2017. Na discussie wordt het budget op 
basis van volgende principes goedgekeurd:   
 
- elke uitgave dient te worden goedgekeurd door de voorzitter ; 
- vanuit budgettair-technisch oogpunt worden de kosten van vorming die in VBL-

locaties plaatsvinden ten laste genomen door VBL en worden de kosten van 
vorming die in AWBB-locaties plaatsvinden door AWBB ten laste genomen. 
 

4. Competitie 
 

a. competitie 2016-2017 

Enkele administratieve tekortkomingen werden vastgesteld en daaraan dient verholpen naar 

volgend seizoen toe (o.m. reglement PO, aanwezigheid waarnemers, … ). 

  



 

b. Aankoop en uitreiking trofeeën aan de kampioenen TDM1 en TDW1 

 

AWBB zal instaan voor de aankoop van de trofeeën. De uitreiking ervan zal gebeuren 

door de bestuurders die aanwezig zijn op de beslissende finalewedstrijd.  

 

c. Nationale competitie U16/U18 boys en U17/U16 girls 

Uit de bevraging van de VBL-clubs blijkt dat daar de belangstelling voor een nationale 

competitie miniem is. AWBB, die van het tegenovergestelde overtuigd is neemt akte van 

de positie van VBL doch betreurt ze. 

d. Discussie over - en opmaak van - de finale versie van het competitieboek waarbij 

inbegrepen de bijlagen, evenals goedkeuring van het geheel van de documenten, 

inbegrepen ook de modaliteiten van stijgen en dalen. 

Na een lang debat blijkt dat langs VBL-zijde een aantal punten intern VBL nog dienen 

besproken. 

  

e. Samenwerking tussen VBL en AWBB in het project rolstoelbasketbal (Wheelchair).  

 

Het punt is nog voorwerp van verdere reflecties en overwegingen.  

 

JP Delchef, secretaris 

Basistekst : FR 

 

 


