
 

 

 

Raad van Bestuur – Verslag van 24/04/2018 

 

Aanwezig: HH. Verlinden, Lopez, Flament, Fels, Vervaeke en Delchef 

 

0. Goedkeuring van het ontwerp van dagorde 

De aanwezige leden van de Raad van Bestuur keuren unaniem het ontwerp van de dagorde goed 

 

A. ADMINISTRATIEF 

 

1. Ontslag van de heer Adri Welvaarts als lid en voorzitter van de Raad van Bestuur PromBas 

De leden van de Raad van Bestuur nemen kennis van het schrijven van de heer A. Welvaarts 

in dewelke hij aankondigt dat hij ten gevolge de verkiezingen binnen Basketbal Vlaanderen 

ontslag geeft van iedere functie binnen PromBas. 

 

De Raad van Bestuur houdt er aan Adri van harte te bedanken voor zijn inzet en bewezen 

diensten aan het nationaal basketbal gedurende vele jaren. 

 

2. Bevestiging van benoeming Kris Fels als Bestuurder 

Conform de statuten van PromBas, stelt Basketbal Vlaanderen de heer Kris Fels voor als 

Bestuurder PromBas. 

 

De Raad van Bestuur heet hem van harte welkom en feliciteert hem met zijn nieuwe functie. 

 

3. Aanduiding van de heer Marc Verlinden als Voorzitter van de Raad van Bestuur PromBas 

Conform de statuten van PromBas, herneemt de heer Marc Verlinden het mandaat van 

Voorzitter tot einde termijn. 

 

4. Goedkeuring van het verslag van 24 februari 2018 

Het verslag wordt bij unanimiteit door de aanwezige leden tijdens deze vergadering 

goedgekeurd. 

 

5. Opvolging van de beslissingen genomen tijdens de Raad van Bestuur van 24 februari 2018 

De heer Verlinden zal contact opnemen met de bedrijfsrevisor teneinde het rapport te 

bekomen dat opgesteld werd op het einde van het onderzoek naar de licenties in mei 2017. 

 

  



B. COMPETITIE 

 

6. Seizoen 2017-2018 

 

6.1 TDW1 

6.1.1 Dossier speelster Boyd van Belfius Namur 

JP Delchef stelt de beslissing van het BAS dd. 28/02/2018 voor, waarvan alle 

leden kopie hebben mogen ontvangen en ten gevolge dewelke de kwalificatie 

van de speelster werd bevestigd. 

 

6.1.2 Play-offs 

- de finale staat geprogrammeerd op 25/04/2018 

- de trofee werd aangekocht 

- de aanwezigheid van de leden van de RVB werd bevestigd 

 

6.1.3 Stijgen en dalen 

Op het einde van de Play-offs bevestigt de RVB dat de dalers Willebroek en 

Pepinster zijn. 

 

De club van Waregem stopt ermee. Conform de statuten van Basketbal 

Vlaanderen, staat het hem vrij een vervanger te zoeken. 

 

Ten gevolge de reactie van de club Willebroek, die meent dat zij in hun recht zijn 

om de plaats van Waregem te claimen, bevestigt de Raad van Bestuur van 

PromBas dat het aan Basketbal Vlaanderen toekomt om de club aan te duiden 

die de openstaande plaats zal innemen 

 

6.1.4 Beker van België 2017-2018 

Het onderzoek van het sportief en financieel verslag wordt uitgesteld. Het blijkt 

nu al dat de formule herbekeken dient te worden. 

6.2. TDM1 & TDM2 

6.2.1 TDM1 

6.2.1.1. Play-Offs 
Het programma van de Play-offs en de aanwezigheid van de leden van de 
RVB op de finale is bevestigd. 

 

6.2.2. TDM2 

6.2.2.1 Play-offs 
Het programma van de Play-offs wordt overlopen. De Raad van Bestuur van 
PromBas betreurt het ontbreken van kandidaten in TDM2B ten zeerste. Dit 
verstoort serieus de doeleinden van het reglement dat door alle clubs 
aanvaard werd. 

 
  



6.2.2.2 Reactie van AWBB 
De leden van de Raad van Bestuur hebben kennis genomen van de reactie 
van AWBB, die tracht een oplossing te zoeken voor het terugtrekken van de 
clubs in TDM2B. De meningen blijven verdeeld. Rekening houdend met het 
feit dat de aanpassing van het reglement zichzelf verplicht om de unanieme 
goedkeuring te verzamelen, constateert de RVB dat het niet mogelijk zal zijn 
een andere oplossing in overweging te nemen, dan de toepassing van de 
bepalingen van het reglement. 

 

6.2.2.3. Stijgen en dalen 

Op basis van het voorgaande, worden de modaliteiten van stijgen en dalen 

bevestigd. 

6.3. U21 
De Raad van Bestuur gaat akkoord dat de wedstrijd Duvel Gistel – Anwerp geprogrammeerd 
wordt op 01/05/2018 
 

7. Seizoen 2018-2019 

 

7.1. Inschrijvingsdatum ploegen 

De datum van 5 mei 2018 wordt bevestigd 

 

7.2. Competitieboek 

Het competitieboek wordt afgewerkt. 

 

7.3. Stijgen en dalen 

Rekening houdend met de uitvoering van de licentievoorwaarden voor het seizoen 2019-

2020, worden de modaliteiten voor stijgen en dalen aangepast. 

 

7.4. Licentievoorwaarden 

De licentievoorwaarden worden afgewerkt en zullen aan de clubs overgemaakt worden 

tegen 31 mei 2018 

 

7.5. De Raad van Bestuur beslist dat de FIBA regels wat de uitrustingen betreft, niet van 

toepassing zullen zijn voor het seizoen 2018-2019 

 

7.6. U21 nationaal: Het Departement Competitie wordt gevraagd de clubs, die in de 

competitie 2017-2018 deelgenomen hebben, te herinneren zich opnieuw in te schrijven. 

AWBB en Basketbal Vlaanderen zullen een oproep tot kandidaten lanceren, met dien 

verstande dat het aantal clubs tot 20 beperkt is. 

 

C. ARBITRAGE 

 

8.1. Goedkeuring van het klassement 2017-2018 

De voorgestelde klassementen door het NDR worden door de Raad van Bestuur 

goedgekeurd. 

 

8.2. Projecten AWBB-Basketbal Vlaanderen 2018-2019 

NDR vervolgt het onderzoek van de verschillende projecten voor het volgende seizoen. 



D. BASKETBELGIUM/stand van zaken 

De verschillende werkgroepen gaan door met hun activiteiten. 

 

9.1. Statuten 

Deze werden op 23 april 2018 aan FIBA opgestuurd. 

 

9.2. BNT 

Prioriteiten zullen moeten vastgelegd worden. De volgende vergadering staat op 29/04/2018 

ingepland. 

 

9.3. Nationale competities 

Op de laatste vergadering werden volgende items aangekaart: 

- het seizoen 2018-2019 wordt een overgangsseizoen 

- de aanpassing van het competitieboek is nodig 

- de arbitrage met 3 in TDM2 is verworven 

- licenties: begeleiding vanaf 09/2018 

- 2 revisoren zullen aangeduid worden 

 

9.4. Communicatie - Marketing 

De vergadering van 26 april 2018 wordt uitgesteld, een voorafgaand onderhoud AWBB-

Basketbal Vlaanderen is voorzien. 

 

9.5. Conventie met PBL 

De werken vorderen 

 

 

 

Jean-Pierre Delchef 
Secretaris  
(basistaal Frans)  
 


