
 

 

Verslag van de vergadering van de raad van bestuur van PromBas van 24 oktober 

2017–18h30 in Vilvoorde 

Aanwezig : Dhrn A. Welvaarts, L. Lopez, P. Deleye, M. Verlinden, JP Delchef. 

Verontschuldig: Mr  P. Flament (opdracht FIBA)  

 

1. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 16 augusus 2017 

Het verslag van de vergadering van 16 augustus 2017 wordt met unanimiteit door de aanwezige 

bestuurders goedgekeurd. 

 

2. Opvolging van de beslissingen genomen n.a.v. de vergadering van 16 augustus 2017 

2.1. Rechterlijke raden Prombas :  A. Welvaarts stelt de kandidatuur voor van Dhr David De  
Vleeschauwer en dit voor de functie van juridisch coördinator. De raad van bestuur stemt met 
unanimiteit in met het voorstel van de voorzitter en benoemt Dhr De Vleesschauwer voor het 
seizoen 2017-2018. 

2.2. De raad van bestuur bevestigt dat het aantal rechters werd vastgesteld op 3 per zitting. Steeds 
zijn bij een zitting beide liga’s vertegenwoordigd.  

2.3. Jaarrekening van de Private Stichting PromBas : gezien de beslissing van de VBL om geen 
terugbetaling te eisen van de huurkosten voor de vergaderzalen zal de goedkeuring van de 
jaarrekening onverwijld en per mail kunnen plaatsvinden. 

2.4. Het verslag van de vergadering met de clubs van TDW1 van 07 mei 2017 gedurende dewelke de 
competitieformule werd herzien dient nog afgewerkt. 

2.5. Mededeling omtrent de implementatie van de licentievoorwaarden voor het seizoen 2018-2019: 
Dhr Welvaarts zal een ontwerp van brief maken met verduidelijking van de verschillende 
actiedata. 

2.6. Wijziging van het adres van de zetel van de Stichting PromBas: Dhr Delchef zal de nodige 
formaliteiten uitvoeren. Een bericht zal naar de clubs gestuurd worden. 

2.7. Conventie NDR: na een laatste lezing zal deze per 15 november getekend worden. 
2.8. Regels van stijgen en dalen: na een laatste lezing zal de overeenkomst op 15 nov 17 getekend 

worden. 
2.9. Facturatie van de arbitragekosten voor de wedstrijden van de beker van België: een akkoord 

werd bereikt zodat de afrekening door de boekhoudingen van AWBB en Basketbal Vlaanderen 
kan afgehandeld worden. 
 

 



 
 

3 .Administratie 

3.1. Dossier BMC/PromBas : de raad van bestuur bespreekt de dagvaarding en bevestigt de 
benoeming van meester Matheï om onze belangen te verdedigen. 
 
2.2.  Deurwaardersexploot van « Modero deurwaarders » van 16 oktober 17: de raad van bestuur 
neemt akte van deze correspondentie. 
 
2.3. Brief FOD Fin van 16 oktober 2017:  Mr Delchef zal contact nemen met de diensten van FOD Fin. 
 
2.4. Kalender van de vergaderingen van de raad van bestuur voor het seizoen 2017-2018: na 
bespreking komen de bestuurders overeen volgende vergaderkalender overeen: 
 
  *   20/11/2017 
  *   18/12/2017 
  *   29/01/2018 
  *   26/02/2018 
  *   26/03/2018 
  *   23/04/2018 
  *   21/05/2018 
  *   18/06/2018 
 
2.5.  Nieuwe nationale federatie 
 
Het overleg wordt hervat na de Allerheiligenvakantie.  

4.Arbitrage 

4.1.Budget NDR  

Mr Welvaarts deelt mee dat het departement arbitrage van Basketbal Vlaanderen hierover nog geen 
definitieve beslissing genomen heeft. Mr Delchef preciseert dat de RvB AWBB een budget voor 2018 
voorzien heeft en dat dit ter goedkeuring zal worden voorgelegd op de algemene vergadering van 25 
november 2018. 

4.2. Commentaren over de afwezigheid van de wedstrijdcommissaris n.a.v. de wedstrijden in TDM1: 

Verschillende reacties hierover van scheidsrechters uit TDM1 werden geregistreerd. Gezien de 
ondertekening van het competitieboek voor het seizoen 2017-2018, door de clubs en de RvB van 
PromBas, heeft de raad van bestuur hier geen marge voor enige actie.  

Het weze evenwel onderlijnd de spelregels voorzien dat er 4 personen aan de wedstrijdtafel plaats 
nemen om een officiële wedstrijd te laten plaatsvinden. 

4.3. Arbitrage met 3: er dient contact genomen met de EML 
 

4.4.  Terugbetaling van de stagekosten voor de kandidaten FIBA-scheidsrechter: Mr Delchef herinnert 
de collega’s aan de problematiek van de terugbetaling van de stagekosten voor de kandidaten 
FIBA-scheidsrechter. Dhr Verlinden zal dit verifiëren bij de financieel coördinator van Basketbal 
Vlaanderen.  



 5.Competitie  

5.1.TDW1 :  de formule zoals die werd opgesteld n.a.v. de vergadering van 07 mei 2017 wordt 
bevestigd, nl : 

• 1ste fase:  
 

o Organisatie van de competitie via 2 X 11 wedstrijden 
o Organisatie van een activiteit in de kerstperiode (23 et 26 december 2017) – voorzien, voor 

zover mogelijk, van wedstrijden met een beperkte verplaatsing – elke ploeg speelt één 
thuiswedstrijd. 
 

• 2de fase: 
 

• Ploegen die de reguliere competitie eindigen op de plaatsen 1 tot 8 
 
Verdeling van de ploegen in 2 groepen 
 

               Groep 1: ploegen 1 – 4 – 6 en 8 
               Groep 2 : ploegen 2 – 3 – 5 en 7 
 
               Organisatie van 2 X 3 wedstrijden 
 

•  Play-offs 
 

• 1/2e finale in een best of 3 tussen de gekruiste Nr. 1 en 2 van de poules 

• thuisvoordeel bij de eerste wedstrijd voor de Nr. 2 van de poules 

• wedstrijd 2 en eventuele belle bij de Nr. 1 van de poules 

• finale tussen de winnaars van de 1/2e finale in een best of 3 

• thuisvoordeel bij de eerste wedstrijd voor het team dat het minst gunstig geklasseerd 
was na de reguliere competitie 

• wedstrijd 2 en eventuele belle bij het team dat het meest gunstig geklasseerd was na de 
reguliere competitie in een “best of three” formule 
 

• Ploegen die de reguliere competitie eindigen op de plaatsen 9 tot 12 
 
Organisatie van de Play Downs via de organisatie van 2 x 3 wedstrijden. 
 
Behoud van een voordeel op basis van de klassering (Nr. 9 - 4p, Nr. 10 – 3p. Nr. 11 – 2p, Nr. 12 – 1p) 

5.2. Vergadering over de kalender 2018 -2019  

TDW1: gezien de deelname van België aan de wereldbeker voor nationale damesploegen in 
september 2018 zal binnen de gepaste termijn een voorbereidende vergadering georganiseerd 
worden voor de opmaak van de kalender voor het seizoen 2018-2019:  

5.3. TDM1: de clubs van TDM1 wensen een meeting met de EML teneinde ideeën uit te wisselen over 
de competitie en over de formule van Beker van België.  

 

Jean-Pierre Delchef 



secretaris 

basistekst: Fr 


