
 

 

 

Raad van Bestuur – Verslag van 04/07/2018 

 

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

 

1. Verlenging van de activiteiten van de Stichting PromBas 

Rekening houdend met het feit dat de nieuwe nationale federatie, geroepen om de nationale 

competities te hernemen, door FIBA nog niet erkend is, werd er besloten dat de Stichting 

PromBas haar activiteiten tot 31 augustus zal voorzetten. 

In dit interval, zullen het Departement Competitie en het NDR hun activiteiten voortzetten. Wat 

de juridische structuren betreft, zal een oproep tot kandidaten gelanceerd moeten worden. 

 

2. Competitie 

2.1. Seizoen 2018-2019 

2.1.1. TDW1 

• De publicatie van de competitieboek zal zonder verwijl gebeuren 

• Wat het licentiedossier betreft, werd het voorstel van de licentievoorwaarden aanvaard. 

• De conventie die PromBas met de clubs van TDW1 verbindt, dient ondertekend te zijn 

voor 31 juli 2018. 

• Wat de Beker van België betreft, heeft de RVB nota genomen van opmerkingen 

uitgaande van de clubs uit TDW1. Bij het lezen van deze,  

 

- is de RVB het eens met de voorgestelde reglementswijzigingen; 

- pleit de RVB voor de handhaving van de handicap voor de eerste ronde: 5 punten 

per afdeling; 

- handhaaft de RVB het inschrijvingsrecht; 

- is de RVB bereid om modaliteiten van de finale te bespreken, maar is wel van 

mening dat ze niet dezelfde dag als de finale van de heren moet plaats vinden. 

  



• Wat de regels van stijgen en dalen betreft, in antwoord op de opmerkingen ontvangen 

van de clubs uit TDW1, beslist de RVB 

 

- Voor het seizoen 2018-2019, zullen er 2 dalers en 2 stijgers zijn. Wanneer echter 

één van de 2 liga’s geen stijger voorstelt, zal er voorrang gegeven worden aan de 

dalende club vooraleer een bijkomende stijger te gaan zoeken. 

- De voorstellen geformuleerd door de clubs van TDW1 kunnen worden overwogen 

voor het seizoen 2019-2020 

 

2.1.2 TDM1 &TDM2 

De Raad van Bestuur neemt volgende beslissingen: 

• Zij bevestigt de arbitrage met 3 in TDM1 

• Vriendschappelijke wedstrijden tussen een PBL-club en een PromBas-club zijn ten laste 

van de bezoekende club. Als dit een TDM - PBL-match is, zal het geldende TDM tarief 

toegepast worden. 

• De implementatie van statistieken in TDM2 is gestart. 

 

3. Arbitrage 

 

• De beslissingen van de laatste NDR vergaderingen worden overlopen. 

• Er wordt geconstateerd dat de vraag voor scheidsrechters voor het Internationaal Tornooi 

U20 te Liège niet aan de NDR werd geadresseerd. 

• De herziening van de vergoedingen van de evaluatoren kan aangehouden worden in het 

kader van het nieuwe regime mbt het verenigingswerk 

• Het aanduidingssysteem van Basketbal Vlaanderen voor scheidsrechters zal gebruikt worden 

voor de aanduiding van de scheidsrechters binnen de nationale competities, met dien 

verstande dat de instructies in de 2 talen of in het Engels dienen gepubliceerd te worden. 

• Reflecties over de implementatie van een nationaal systeem met regionale en provinciale 

wedstrijden. 

• Het tarief van de nationale jeugdwedstrijden zal 18€ zijn ipv 30€ 

• Wat de tafelofficials betreft, gaat de RVB akkoord dat zij aangeduid worden door het 

Departement NDR vanaf de 1ste kampioenschapsmatch. 

• Evaluatiemodaliteiten: De voorstellen van AWBB worden opgenoemd (arbitrage met 3, 

kennis van de arbitrage met 3 door de evaluatoren cumul van functies). In eerste instantie 

zullen deze onderwerpen besproken worden op het niveau van de NDR. 
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