
 

Verslag van de vergadering RvB Prombas van 10 juli 2017–18u00 te Brussel 

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

Delchef  

Verontschuldigd : Dhr Patrick Deleye, 

 

1. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 27 april 2017 

Het verslag van de vergadering van de RvB van 27 april 2017 wordt met unanimiteit door de 

aanwezige leden goedgekeurd. Het zal gelijktijdig op de websites van AWBB en VBL 

gepubliceerd worden.   

2. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 21 mei 2017 

Het verslag van de vergadering van de RvB van 21 mei 2017 wordt met unanimiteit door de 

aanwezige leden goedgekeurd. Het zal gelijktijdig op de websites van AWBB en VBL 

gepubliceerd worden.   

3.Administratie  

3.1. Rechterlijke raden van PromBas 2017-2018  
 
Reeds eerder nam de RvB akte van het ontslag van Dhr Jean-Claude Vandeput, juridisch 
coördinator.  
 
De voorzitter spreekt zijn bezorgdheid uit over de toekomstige samenstelling van de 
juridische organen van PromBas, dit gezien de beperkte kandidaturen voor de betrokken 
functies.    
 
De leden van de RvB spreken af actief op zoek te gaan naar kandidaten. Daaromtrent stelt 
Jean-Pierre Delchef  voor de voorwaarden tot benoeming voor een mandaat in de rechtelijke 
raden te wijzigen. Men zou kunnen overwegen de leden die actief zijn binnen VBL of AWBB 
en daar officiële functies uitoefenen in het kader van de « spelregels » (speler, 
scheidsrechter, coach, tafelofficieel) kunnen toelaten te functioneren in de rechtelijke 
structuren van de Stichting PromBas.    
 



Het voorstel wordt door de andere leden gunstig ontvangen en zal het voorwerp kunnen 
uitmaken van een beslissing n.a.v. de volgende vergadering van de RvB. 
 
3.2. Jaarrekening PromBas  
 
Jean-Pierre Delchef, die met de opmaak van de jaarrekening gestart was, maakt melding van 

de problemen waarmee hij geconfronteerd werd nl. : 

 
- het niet volledig imputeren van de dossierkosten binnen de rechtelijke raden (aantal 

dossiers onvolledig, beheer van de dossiers is verschillend NL&FR). De nodige 
informatie zal ingewonnen worden bij de juridisch coördinator ; 

- afwezigheid van facturen voor de organisatie van vergaderingen in Eurovolley. 
Informatie zal ingewonnen worden bij de VBL; 

- problematiek van de verplaatsingskosten van de bestuurders. Er wordt beslist dat 
deze worden ten laste genomen door AWBB en VBL voor hun respectievelijke leden; 

- ten laste name van de kosten inherent aan de organisatie en beheer van de 
competities. 

 
Na discussie beslist de RvB dat PromBas de kosten zal dragen van oprichting van de 
Stichting en deze van de vergaderingen met de clubs. De andere kosten worden 
gedragen door VBL en AWBB in gelijke delen tenzij anders overeen gekomen.  
 

3.2.Evaluatie van de vergadering met de clubs van TDM1 op 12 juni 2017 
 
3.2.1. De leden van de RvB nemen kennis van het verslag van Dhr Verlinden. Op de volgende 
vergadering komen zij hierop terug. 
 
3.3.2  Licentievoorwaarden voor het seizoen 2018-2019 
  
De leden van de RvB bevestigen de licentievoorwaarden voor het seizoen 2018-2019 zoals 
die vooropgesteld en goedgekeurd werden n.a.v. de formele bekendmaking voor 2017-2018. 
Evenwel zal aan de bedrijfsrevisor gevraagd worden bijkomende informatie te verstrekken 
n.a.v. de verslagen die door hem naar de clubs verstuurd werden. 
 
3.3.3. Nota voor de clubs van TDM1 betreffende de licentievoorwaarden en het statuut van 
wedstrijdcommissaris. 
 
De voorzitter zal kortelings een ontwerp van nota rondsturen.  
 
4.Arbitrage 

 

4.1. Samenstelling en opdracht van het NDR 2017-2018  

De RvB keurt het voorstel van samenstelling goed evenals het voorstel van taken zoals 
opgenomen in de nota en tenslotte ook het voorstel van algemeen beleid dat, desgevallend,  
kan aangepast worden door het NDR. 



 
4.2. Financiering van de FIBA-stages voor kandidaat-internationals  

Gegeven de inschrijving van kandidaat internationale scheidsrechters stelt de RvB voor dat 
de tussenkomst van AWBB en VBL in de stagekosten identiek zou zijn. 
 
4.3. Arbitrage met 3 in TDM1 

Er zal hierover opnieuw contact genomen worden met de PBL.   

5. Competitie 

Gezien de afwezigheid van de voorzitter van het departement  worden de volgende punten 

uitgesteld tot de volgende vergadering van de RvB:  

5.1. Samenstelling van het departement 2017-2018                                                                                              
5.2. Bevoegdgheden van het departement                                                                                                  
5.3. Publicatie van de verslagen van het departement                                                                                                 
5.4. Problemen van de kalender 2017-2018                                                                                                            
5.5. Competitie U21 
5.6. Kalender 2018-2019 (modaliteiten van opmaak)  
5.7. Beheer van het rolstoelbasketbal 
 

5.8. Kalenderproblemen TDW1/Belgian Cats                                                                                                
 
Gezien de aangepaste programmatie van de wedstrijden Cats past de RvB de kalender van 
TDW1 aan en wordt de competitiedag van 11 november verplaatst naar 18 november en 
deze van 11 februari naar 18 februari. 
 
5.9. Beker van België dames 2017-2018 
 
Rekening houdend met het aantal inschrijvingen beslist de RvB de competitieformule te 
wijzigen en volgt hij het voorstel van Dhr Verlinden dat als volgt wordt samengevat : 
 

A. Organisatie van de competitie 
 

1. Eerste ronde 
 

1.1. De 11 ploegen uit de landelijke afdelingen worden ingedeeld in 4 groepen : 3 
groepen van 3 et 1 groep van 2 ploegen. 
 

1.2. In de groepen met 3 ploegen zijn de eerste 2 geklasseerden gekwalificeerd voor de 
1/8ste finales.  
In de groep met 2 ploegen zijn beide ploegen gekwalificeerd voor de 1/8ste 
finales. 

 
 
 



2.    1/8  finales 
  

2.1. In de 1/8ste finales, ontmoeten de ploegen die in hun groep als eerste geklasseerd 
staan de ploegen uit TDW1 die 9de en 10de geklasseerd stonden op het einde van 
het seizoen 2016-2017 en de 2 ploegen die naar TDW1 gestegen zijn op het einde 
van vorig seizoen. 
 

2.2. In de 1/8ste finales zullen de ploegen die in hun groep 2de geklasseerd stonden 
uitkomen tegen de ploegen die 5de tot 8ste geklasseerd stonden op het einde van 
het seizoen 2016-2017 
 

2.3. Wat de volgende ronde (tussenronde) en de 1/4de finales betreft zijn de 
bepalingen van art 7 van het bekerreglement van toepassing”. 

 

 
B. Lot trekking  

 
1. Lot trekking 1ste ronde 

 

Groep  A Groep B Groep C 
 
 

Groep D  

A1 Libramont  B1 Lummen 
 

C1 Sint-Katelijne-
Waver 
 

D1 Kortrijk 

A2 Ottignies 
 

B2 Ieper 
 

C2 Ciney 
 

D2 Willebroek 
 

A3 Nijlen 
  

B3 Royal IV 
 

C3 Bonnine 
 

 

 
Volgorde der wedstrijden  
 
         

Groep A Groep B Groep C 
 
 

Groep D    

A1-A2 B1 – B2 C1-C2 D1-D2 

A2-A3 B2 – B3 C2-C3 D2-D1 

A3-A1 B3 – B1 C3-C1  

 
2. De lot trekking voor de volgende rondes zal later plaatsvinden. 

 
 
Jean-Pierre Delchef, secretaris 
 
Basistekst : FR 
 


