PROVINCIAAL COMITE ANTWERPEN
SEIZOEN 2017 – 2018
PLENAIRE VERGADERING PV nr. 05 dd. 09-10-2017
De voorzitter, dhr. Dankers J., opent de vergadering om 20:00u.
Aanwezig: Dankers J. – Halsberghe J. – Hendrickx H. – Vanhove K. – Van Dyck M. - Van
Tiggelen W. - Wuyts F.
1. VERSLAGEN
Er zijn geen verslagen verschenen op de website van Basketbal Vlaanderen.
2. BRIEFWISSELING
Alle inkomende briefwisseling werd genoteerd onder de nr. 0457 t/m 0579 en werd doorgegeven
aan de bevoegde commissie voor verdere opvolging.
IN 0505: Dhr. Wuyts F. vraagt nogmaals initiatief ivm situatie pup.me Willebroek. Het PC heeft
nog geen reactie ontvangen van de sportief coördinator ivm mogelijks toegestane afwijking. De
voorzitter zal nogmaals naar de beweegredenen vragen voor de toegestane uitzonderingen een
leeftijdscategorie lager te mogen spelen.
IN 0515: Dhr. Wuyts F. vraagt beslissing ivm uitgestelde wedstrijd ANJ1631A EG05 Phantoms
Boom – Willibies dd.30/09/17.
IN 0560: Dhr. Van Dyck M. vraagt opstart ontwerp aanbesteding BvA. Na bespreking is beslist om
de organisatie van de finales BvA niet langer toe te kennen via een bod-procedure, maar op basis
van selectiecriteria en een vaste vergoeding door de organiserende club te betalen aan de federatie.
Het huidige lastenboek wordt overeenkomstig de genomen beslissing aangepast.
IN 0574: Dhr. Wuyts F. vraagt beslissing PC ivm aantal laattijdige kalenderwijzigingen van 1518Guco Lier. Is uitvoerig besproken en enkel deze van de jeugd zullen toegestaan worden. De
voorzitter zal de club aanschrijven.
IN 0575: Dhr. Wuyts F. meld de vergadering dat er problemen waren met de publicatie van de 1/16
finale BvVl op de website. Meld de vergadering dat dit ook invloed had op deze van de BvA.
Uitgaande briefwisseling
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CPS ivm datum MA
CPS Ivm refcursus
CPS ivm controle spelerslijsten
CPS ivm aanduiden ref in Oost-Vlaanderen
HvS annulatie zaal 02/04
HVS reservatie zaal 09/04
SG ivm admin ff Finas Geel ANG1441C JI01
admin ff Finas Geel ANG1441C JI01
SG ivm admin ff Nieuw Brabo ANHSE11A FM01
admin ff Nieuw Brabo ANHSE11A FM01
SG ivm admin ff Aartselaar ANJ1831A LE01
admin ff Aartselaar ANJ1831A LE01
SG ivm admin ff Finas Geel ANJ1631C JI01
admin ff Finas Geel ANJ1631C JI01
SG ivm bestelling cartridges
Van Tiggelen vraag ivm admin ff
Clubs ivm ontbrekende bladen kompetitie
Clubs ivm ontbrekende bladen VP

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

SG ivm admin ff Cobras ANHSE31A CA01
admin ff Cobras ANHSE31A CA01
SG ivm admin ff Cobras ANJ1841A CA01
admin ff Cobras ANJ1841A CA01
SG ivm admin ff Cobras ANHSE31A MC02
admin ff Cobras ANHSE31A MC02
SG ivm admin ff Cobras ANHSE31A FC03
admin ff Cobras ANHSE31A FC03
SG ivm admin ff Zuiderkempen ANHSE41B GD04
admin ff Zuiderkempen ANHSE41B GD04
SG ivm admin ff Zuiderkempen ANJ2141A GD04
admin ff Zuiderkempen ANJ2141A GD04

3. AGENDA
Dhr. Dankers J.:
Bespreking aanpassingen lastenboek inrichten finales BvA. Volgende alternatieven voor de
toekenning van de organisatie van de finales BvA zijn besproken: a) toekenning enkel op
basis van het ontvangen bod (zoals in het verleden), b) toekenning op basis van een
puntensysteem, waarbij het bod, samen met ander criteria het puntentotaal bepalen (naar
analogie met Beker van Vlaanderen) en c) toekenning enkel op basis van selectiecriteria,
waarbij de club akkoord is een vast bedrag te betalen aan de federatie (naar analogie met
Beker van Vlaams-Brabant). De vergadering beslist unaniem om alternatief c) te
weerhouden. De voorzitter zal een voorstel uitwerken waarin de besproken selectiecriteria
worden opgenomen.
Dhr. Halsberghe J.:
• Merkt op dat het reglement van minibasket niet volledig op intranet staat. Onze provincie
speelt uitzonderlijk nog met 5t5 bij U10 en dit reglement staat niet meer vermeld. Met als
gevolg steeds discussie tussen beide ploegen. Dhr. Dankers J. zal een schrijven richten aan
de sporttechnisch coördinator. Ook is er grote onduidelijkheid bij de coaches U8 over de
aanbevolen reglementering bij deze ploegen.
Dhr. Van Tiggelen W.:
• Brengt de wedstrijdbladen van de U8 en U10 voor. Blijkt dat deze steeds onvolledig worden
ingevuld en verzonden. In het bijzonder moet de TV van de coach steeds vermeld worden.
Secretaris wordt gevraagd een schrijven te richten aan de clubsecretarissen.
• Mevr. Vanhove K. zal een voorbeeld van een ingevuld wedstrijdblad opmaken dat ten
behoeve van deze clubs op het intranet zal geplaatst worden.
4. ADMINISTRATIEVE FORFAITS
03/09/17 ANHSE31A CA01 Cobras
03/09/17 ANJ1841A CA01
Cobras
09/09/17 ANHSE31A MC02 Duffel
17/09/17 ANHSE31A FC03 Fellows
23/09/17 ANHSE41B GD04 Lyra Nila Nijlen
23/09/17 ANJ2141A GD04
Wuustwezel

T&T Turnhout
T&T Turnhout
Cobras
Cobras
Zuiderkempen
Zuiderkempen
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Einde der vergadering om 21:40u , volgende vergadering op 06/11/2017
De voorzitter
Dankers J.
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