
 

Raad van bestuur – verslag van de vergadering van 

20 februari 2018 

 

Telefonisch 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 . Arbitrage-overeenkomst 

Teneinde tot een spoedige en definitieve oplossing te komen voor de betwisting tussen 

PromBas en de club Basket Namur Capitale, bevestigen de leden van de raad van bestuur de 

optie van een elektronisch overleg via hetwelke ze vervolgens hun goedkeuring hechten aan 

het voorstel om het geschil ter beslissing voor te leggen aan het Belgisch Arbitragehof voor 

de Sport (BAS).    

 2. Aanvang van de 2de ronde van de competitie in TDW1 

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 voorlopig naar zich toe te trekken.  

Gegeven dat er een arbitrage-overeenkomst is, ondertekend door PromBas evenals door de 

club Basket Club Namur (1969) en neergelegd bij het Belgisch Arbitagehof voor de Sport 

(BAS), stelt zich de vraag of het al dan niet opportuun is de aanvang van de 2de ronde van de 

competitie in TDW1, zoals geprogrammeerd voor het week-end van 24 en 25 februari 2018, 

uit te stellen (met uitzondering van de Play Downs), en dit rekening houdend met de 

onzekerheid dat het Hof zijn arrest zal vellen binnen een termijn die toelaat die wedstrijden 

nog op een optimale wijze te organiseren. 



Na onderzoek van het gestelde probleem beslissen de leden van de raad van bestuur van 

PromBas, met unanimiteit, de wedstrijden die geprogrammeerd zijn voor 24 en 25 februari 

2018 uit te stellen, met uitzondering van de Play Downs, en dit in afwachting van een 

uitspraak van het BAS. 

3 . Aanstelling van een raadsman  

De leden van de raad van bestuur van PromBas beslissen, met unanimiteit, Mr Gavage aan 

te stellen als hun raadsman. 

 

 

Voor de raad van bestuur  

Jean-Pierre Delchef, secretaris  

 

 

 

 

 


