
 

Verslag van de vergadering RvB Prombas van 21 mei 2017–10h00 te Profondeville 

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

Pierre Delchef  

1. Analyse van bepalingen uit het competitieboek 2017-2018 en zijn bijlagen 

 

Na een lange doch vruchtbare discussie komen de bestuurders tot een akkoord over 
volgende aanpassingen in het competitieboek 2017-2018 : 
 
1.1. Statuut van de talentvolle speler: 
 
Een talentvolle speler is een speler die  aangesloten is bij een club die aantreedt in 
1ste Prov HH of in de Landelijke Reeksen HH van VBL of AWBB en die gemachtigd is 
om te spelen in het senior team van een club uit TDM1 of TDM2. De machtiging geldt 
voor het ganse seizoen en dekt de speelgerechtigdheid bij een club uit TDM1 of een 
club uit TDM2. Belangrijk: er kan slechts één band zijn nl. TDM1 of TDM2. Nooit kan 
het gaan om een club uit TDM1 én een club uit TDM2 
 
1.2. Vastleggen van het inkomgeld in TDW1 
 
De RvB beslist dit punt te agenderen op een volgende vergadering met de clubs van 
TDW1.    
 
1.3. Wedstrijdkalender in TDW1 
 
Na bespreking van de brief van Castors Braine,  waaruit de implicaties van de 
deelname van de club aan de Euroleague op de kalender in TDW1 blijken, beslist de 
RvB de kalender te handhaven zoals opgesteld maar hij engageert zich wel begrip te 
hebben voor de aanvragen die de club zou doen tot kalenderwijzigingen. 
 
1.4. Kampioenschap TDW1 2017-2018  
 
De RvB keurt de voorstellen tot wijziging van de competitie TDW1 goed zoals deze 

werden voorgesteld door de vergadering die op 06 mei 17 met de clubs van TDW1 

gehouden werd. 

 



     1.5. Beker van België Dames 2017-2018  
 

De RvB keurt de voorstellen goed tot wijziging van het reglement van de beker van 

België zoals deze werden gedaan n.a.v. de vergadering met de clubs van 06 mei 2017. 

1.6. Modaliteiten van stijgen en dalen TDM2 

Gevolg gevend aan de bezorgdheden die tot uiting kwamen n.a.v. de laatste 

vergadering met de clubs van TDM2 en verband hielden met de eindfase van het 

voorbije kampioenschap aanvaardt de RvB een wijziging en keurt hij het voorstel van 

AWBB goed om de clubs niet meer te verplichten tot deelname aan de play-offs op 

basis van een gunstige klassering. De deelname wordt afhankelijk van een positieve 

handeling van de clubs, te weten de inschrijving voor de finale fase van het 

kampioenschap. Indien er geen kandidaat-clubs zijn worden de dalers uit TDM1 

heropgevist.     

De noodzakelijke wijzigingen aan het reglement worden opgesteld door P.Deleye en 

vertaald door JP Delchef en dit vóór communicatie naar de clubs. 

 

Jean-Pierre Delchef, secretaris 

Basistekst :FR 

 

     

      

 
 
 
 

 


