
 

Raad van bestuur PromBas – verslag van de 

vergadering van 19 februari 2018 

 

Elektronisch overleg 

Gezien de dringendheid en de belangen die aan de orde zijn beslissen de leden van de raad 

van bestuur telefonisch overleg te plegen. 

Nemen deel :  

De heren A. Welvaarts, M. Verlinden, L. Lopez, P. Flament en JP. Delchef. 

1. Opstelling van de speelster Asia Boyd  door de club Basket Namur Capitale  

Gezien het departement competitie actueel slechts uit 3 leden bestaat waarvan één lid 

daarenboven ook lid is van een club die betrokken is bij de competitie in TDW1, beslist de 

raad van bestuur deze materie naar zich toe te trekken.  

Bij ontvangst van een exemplaar van het wedstrijdblad van de wedstrijd, betwist tussen de 

club Basket Namur Capitale en Liège Panthers op 17 février 2018, blijkt dat de club Basket 

Namur Capitale de speelster Asia Boyd heeft opgesteld daar waar de raad van bestuur van 

PromBas op 16 februari de club betekend had dat betrokken speelster niet gekwalificeerd 

was voor de competities 2017-2018. 

Overwegende dat de aanvang van de 2de ronde van de competitie in TDW1 nakend is (het 

week-end van 24 en 25 februari 2018);  

Overwegende dat de urgentie de samenstelling vereist, zonder dralen, van 2 groepen van 4 

ploegen, teneinde de wedstrijdkalender te kunnen opstellen; 

Overwegende dat het niet aangewezen is te wachten op het formaliseren van de klachten 

die op de zetel van PromBas zijn toegekomen alvorens tot een uitsluitsel te komen; 

Beslist de raad van bestuur het forfait uit te spreken lastens de club Basket Namur Capitale 

en de klassering als volgt op te stellen: 



 

1. Braine Castors  

2. SK Waver 

3. Kangoeroes Basket Willebroek 

4. Waregem 

5. Basket Namur Capitale 

6. Spirou ladies Charleroi   

7. Liège Panthers  

8. Dynamite Deerlijk  

Op basis van deze klassering worden de groepen als volgt samengesteld: 

Groep A : 1-4-6-8 

Groep B : 2-3-5-7 

 

Voor de raad van bestuur  

 

Jean-Pierre Delchef, secretaris  

 

 

 


