Verslag van de vergadering van de RvB van PromBas van 16
augustus 2017 – 19u00 in Vilvoorde
Aanwezig : Dhrn A. Welvaarts, L.Lopez, P.Deleye, M.Verlinden, JP Delchef.
Verontschuldigd : Dhr P.Flament (vergadering NDR)
1. Verslag van de vergadering van 10 juli 2017
Het verslag wordt door de aanwezige bestuurders met unanimiteit goedgekeurd. Het kan
worden gepubliceerd, in de 2 talen, op de websites van AWBB en Basketbal Vlaanderen
vanaf 17 augustus.
2. Administratie
2.1. Rechterlijke raden 2017-2018
Samenstelling : de kandidaten van AWBB zijn Dhrn A.Buchet, B. Lange et E. Loze
en de kandidaten van Basketbal Vlaanderen zijn Dhrn Jo Raes en Erik Willen.
Verdere stappen worden gezet voor het vinden van een juridisch coördinator.
Overigens, de rechterlijke instanties kunnen zetelen in Brussel, Gent of Namen naargelang
de te behandelen dossiers.
2.2. Jaarrekening Stichting PromBas
Het dossier is nog in opmaak. Dhr Delchef is nog wachtende op rechtvaardigingsstukken
i.v.m. huurkosten van de zalen waar vergaderingen met de clubs plaatsvonden. Dhr
Welvaarts dringt aan op een afhandeling.
2.3. Communicatie t.a.v. de clubs uit TDM1, evaluatie en reacties.
Alle clubs hebben het verslag van de laatste vergadering ontvangen. De raad van bestuur
heeft enkele reacties ontvangen.
2.4. Communicatie t.a.v. de clubs van TDW1

Er dient nagegaan of het verslag van de laatste vergadering uitgestuurd werd.
2.5. Communicatie t.a.v. de clubs van TDM2
Er dient een bericht naar de clubs gestuurd waarbij uitstel van 1 jaar wordt aangekondigd
voor het behalen van een licentie, dit naar analogie met wat voor TDM1 beslist werd.
2.6. Licentievoorwaarden 2017-2018
De raad van bestuur bevestigt de licentievoorwaarden die eerder al vastgelegd werden
nadat ze besproken werden in de vergaderingen met de clubs.
2.7. Maatschappelijke zetel van de private stichting PromBas
Gegeven de practische onmogelijkheid nog langer te verblijven in de vertrekken van de KBBB
(in vereffening) en de verhuis van de maatschappelijke zetel van AWBB beslist de RvB de
maatschappelijke zetel van de Stichting PromBas te transfereren naar het adres van de
nieuwe maatschappelijke zetel van AWBB, te weten Paul Henri Spaaklaan, 17 bus 3, in 1060
Brussel. Dhr Delchef zal de nodige formaliteiten initiëren of vervullen.
2.8. Dossier BMC
De stichting PromBas heeft een schrijven van BMC ontvangen en heeft daarop geantwoord.

3. Arbitrage
3.1.

Wedstrijdcommissaris

Rekening houdend met de vraag die aan de clubs gesteld werd en de antwoorden daarop die
werden ontvangen beslist de RvB de functie van wedstrijdcommissaris in TDM1 te schrappen
voor het seizoen 2017-2018.
3.2.

Arbitrage met 3

Gezien er geen vooruitgang geboekt werd in de besprekingen met de PBL bevestigt de RvB
dat er voor het seizoen 2017-2018 geen arbitrage met 3 zal zijn in TDM1.
3.3.

Conventie NDR

Na een eerste lezing van dit document geven de leden van de RvB zich een termijn tot 21
aug 17 om hun opmerkingen te formuleren.
3.4.

Conventie met de PBL

De RvB neemt kennis van het ontwerp van conventie.
3.5.

Toepassing van de nieuwe regels van FIBA

De RvB beslist de nieuwe spelregels toe te passen vanaf de eerste dag van het
kampioenschap. Evenwel stelt de RvB vast dat er heel wat clubs en spelers zijn die in
moeilijkheden geraken indien zij de wijzigingen, die de kleur van de uitrusting betreffen, nu
reeds moeten toepassen. De communicatie van FIBA vond immers zeer laat plaats. Daarom
beslist de RvB van PromBas, voor de competities die onder zijn bevoegdheid vallen, enkele
‘technische’ spelregels nog niet te implementeren voor het seizoen 2017-2018, m.a.w. de
toepassing ervan te schorsen voor het huidige seizoen.
Het gaat met name over de kleur van de uitrusting. Zijn nog niet van toepassing voor het
seizoen 2017-2018, de nieuwe kleurvoorschriften voor:
•
•
•
•

shirts en shorts
compressie mouwen en -kousen
schoeisel
andere teamuitrusting zoals polsbandjes, taping, enkelbraces,…

Belangrijk: de regel over de hoofdbedekking is wel met onmiddellijke ingang van toepassing,
nl “Hoofdbedekking is toegestaan, in zwart of wit of de dominante kleur van de shirts, maar
alle spelers van het team moeten dezelfde kleur dragen. De hoofdbedekking mag niet
helemaal of gedeeltelijk een deel van het gezicht bedekken .
3.6. Facturatie van de scheidrechterskosten door de PBL : 850€ + BTW voor de
wedstrijden tussen een club van de EML en een Prombas-club
De RvB drukt zijn verbazing uit over deze unilaterale beslissing van de PBL en beslist
daarover in contact te treden met de voorzitter van de PBL.
4. Competitie
4.1. Samenstelling van het departement 2017-2018
In afwijking van artikel 4 van de statuten van de stichting PromBas beslist de RvB te
aanvaarden dat het departement bestaat ut 4 leden in plaats van 6, namelijk:
Voor AWBB Dhrn Jean-Pierre Mespouille en Jean-Pierre Vanhaelen
Voor de VBL Dhrn Patrick Deleye et de Gratien Balcaen
Dhr Patrick Deleye bekleedt het voorzitterschap van het departement.
4.2. Bevoegdheden van het departement
Uitgaande van de bevoegdheden zoals bepaald in de statuten wordt beslist tot volgende
taakverdeling:
•
•
•

Opmaak van de kalender en beheer van de wijziigingen : G.Balcaen
Controle van de wedstrijdbladen + compensatie : JP. Mespouille
Beker van België: JP. Vanhaelen

•
•

Secretariaat : JP Mespouille
Kwalificatie van spelers + spelerslijsten: JP Mespouille

4.3. Publicatie van de verslagen van het departement
De RvB wijst op verplichting de verslagen te publiceren en dit gelijktijdig te doen op de
websites van VBL en AWBB.
4.4. Problemen m.b.t. de kalender 2017-2018
De problemen die door de club Lambusart werden gemeld zijn op weg naar een oplossing.
4.5. Problemen m.b.t. de kalender dames/Belgian Cats
De aanpassing aan de kalender van TDW1 als gevolg van de kalender van de nationale ploeg
dient onverwijld te worden meegedeeld aan de clubs.
4.6. Kalender 2018-2019
De bestuurders gaan akkoord met de modaliteiten van opmaak van de kalender van volgend
seizoen. De voorrangsorde is als volgt :
-

Internationale competitie
Competitie PromBas
Landelijke competitie
Provinciale competitie

Een eerste vergadering met de kalenderverantwoordelijken van AWBB en VBL is voorzien in
december 2017.
4.7. Beheer van het rolstoelbasketbal
Na kennis genomen te hebben van de argumenten van Dhr Delchef beslist Dhr Welvaarts
contact te nemen met de nederlandstalige clubs die aan de nationale competitie deelnemen
teneinde een nationale organisatie te overwegen.
4.9. Verzending van wedstrijdbladen
Clubs die de wedstrijdbladen niet via elektronische weg versturen dienen deze voortaan te
zenden naar Promotie Basketbal, PH-Spaaklaan 17 bus 3, 1060 Brussel.
4.10. Kwalificatie van spelers van de club Royal IV met stamnummer 1473
Het dossier is nog steeds in behandeling. Dhr JP Delchef licht de problematiek toe.
4.11. Kwalificatie van spelers voor de beker van België Heren.

Aangezien geen enkele bepaling uit het competitieboek noch uit het reglement over de
Beker van België de hypothese omvat waar 2 ploegen van eenzelfde club zich kwalificeren
voor dezelfde ronde van de competitie, wordt beslist dat de spelers van die 2 ploegen
mogen aantreden in de wedstrijden van de 2 ploegen zonder dat daarbij een prioriteit dient
in acht genomen.
4.12. Eenduidigheid van de teksten
De RvB herinnert er aan dat in geval van verschillen tussen de teksten uit het
competitieboek de NL-tekst dient beschouwd als de basistekst. Dhr Delchef is echter
voorstander van een herlezing en afstemming van de teksten en stelt voor dat daarbij
prioriteiten worden bepaald.
JP Delchef
secretaris
basistekst : FR

