
 

Overlegvergadering AWBB-VBL  

Verslag van de vergadering nr 2 in aanloop naar de oprichting van de Stichting PromBas 

17.08.15 - 16u Federatie Brussel  

 

Aanwezig: A. Welvaarts, J-P Delchef, L. Lopez, P. Deleye, P. Flament, K. Umans 

Verontschuldigd: 

 

1. Dhr Welvaarts informeert de collegae over de evolutie inzake de oprichting van de 

rechtspersoon PromBas. Het advies ter zake van onze advocaat dient als leidraad. Een 

aanpassing over de formulering van de benoeming van bestuurders is noodzaak 

(Franstalige bepaling wordt weerhouden). N.a.v. de stichting ter studie van de notaris 

zullen de stichters de benoeming van de bestuurders bevestigen. Een inbreng van 

werkingsmiddelen in ‘PromBas’ wordt bepaald op een som van 1k€/liga als startbedrag. 

De kosten zullen verder op een 50/50 (VBL-AWBB) basis aangezuiverd worden 

behoudens een andersluidende ad hoc beslissing. 

Dhr Welvaarts zal Curia verzoeken spoed te zetten achter het verlijden van de 

oprichtingsakte bij notaris Carnewal (notarissen Berquin), gelegen te Lloyd Georgelaan 

11, 1000 Brussel. 

 

2. Het verslag van de vergadering van PromBas (VBL/AWBB) van 22 jun ‘15 zal door Dhr 

Welvaarts naar de vorm aangepast worden in functie van bovenstaande beslissingen en 

op de volgende vergadering ter goedkeuring voorgelegd worden. 

  

3. Financiën: Dhrn Delchef zal een initiatief nemen om een bankrekening te openen, zodra 

de rechtspersoon formeel opgericht is. 

 

4. Competitiereglementen:  

� Dhrn Umans en Lopez zullen in overleg een test doen om de teksten in 2-talige 

versie naast mekaar te publiceren.  Nadien zal geëvalueerd worden of dit én 

haalbaar is én meerwaarde biedt. 

 

� Dhr Umans laat de meest actuele versies van de licentiesystemen nogmaals 

circuleren. 

 

� De samenstelling van Rechterlijke Raden en de normen der sancties zullen op de 

volgende vergadering afgerond worden. 

 

� Om te kunnen genieten van het statuut van het beloftevolle spelers, is de 

effectieve aansluiting bij club SCL vanaf het seizoen 2016-2017 noodzakelijk.  

Voor het seizoen 2015-2016 wordt de aansluiting bij een stamnummer BIS 

(AWBB) nog geaccepteerd.   

 

� De oplijsting van problemen waarmee we in de opstartfase geconfronteerd 

worden - al dan niet na vraagstelling van de deelnemende clubs (Woluwe, Royal 

IC, Castors) -  evenals de noden tot harmonisering van teksten teneinde 

tegenstellingen of onduidelijkheden weg te werken vereisen een inventarisatie. 



Dhrn Deleye en Flament zullen hiervoor instaan. Verder zullen zij op basis van 

hun taalrol aan de betrokken club snel (72u) een antwoord verzorgen, elkaar in 

cc betrekken en ten gepaste tijde de uitstaande punten ter discussie voorleggen 

op de plenaire vergaderingen, waarna een samenvattende memo/nieuwsbrief 

naar de clubs kan verspreid worden. Op dit ogenblik is het vooraL de uitklaring 

van de kwalificatie van spelers in de TDM1/2 en TDU21B competitie die nadere 

duiding vraagt. 

 

o Spelers welke de leeftijd van 16 jaar bereikt hebben, kunnen opgesteld 

worden in alle hogere categorieën. Idem dito speelsters, welke de leeftijd 

van 15 jaar bereikt hebben. Een speler die beschikt over het statuut van 

beloftevolle speler, uitgereikt door de Waalse gemeenschap mag tevens 

in alle hogere categorieën aantreden met een maximum van 3 

wedstrijden per weekend. Een administratieve procedure hiervoor wordt 

uitgewerkt door Dhr Lopez. Langs VBL-zijde zal Dhr Deleye een voorstel 

indienen om tot een Vlaams equivalent voor de nationale competities te 

komen hetgeen natuurlijk een bijsturing van de teksten impliceert. Er 

dient duidelijkheid te zijn voor de seniorcompetitie zowel als voor de 

U21-competitie. Dhr Delchef zal deze bepalingen in de tekst coördineren. 

 

o Spelers beneden de leeftijd van 23 jaar op datum van 1 juli ’15 moeten 

NIET vermeld worden op een spelerslijst.  Spelers welke genieten van het 

statuut van een beloftevolle speler, moeten steeds op de spelerslijst 

vermeld worden.  Dhrn Lopez en Umans bekijken nader hoe de 

spelerslijsten kunnen gevisualiseerd worden.  De vermelding van de 

naam, voornaam, geboortedatum, nationaliteit met aanduiding van het 

toegelaten aantal buitenlanders per niveau is wenselijk. 

 

� De coördinatie van controle van de wedstrijdbladen blijft in handen van Dhr 

Michiels.  Bilateraal wordt binnen het departement competitie overlegd hoe dit 

operationeel best aangepakt zal worden. 

 

� VBL zal bekijken op welke wijze de informatie over het competitiegebeuren 

(kalender, uitslagen, klasseringen) via I-frame ter beschikking kan gesteld worden 

van AWBB.  

 

� Verslagen van PROMBAS zullen op de respectieve sites van AWBB en VBL 

gepubliceerd worden. 

 

� De integratie van NDR zal op een volgende vergadering verder besproken 

worden. Dhr Welvaarts wijst op de noodzaak van overleg en een conventie met 

de SCL over de betrokkenheid van de SCL in de materies arbitrage (in de SCL) en 

de competitie (U21). 

 

� Dhr Flament wijst op de gevoeligheden inzake uitrusting van scheidrechters in de 

PROMBAS competities, gelet op de aflopende verbintenis met Ethias. Dhr Umans 

vraagt een offerte aan bij Spalding. 



 

5. De algemene conventie tussen AWBB en VBL moet nog ondertekend worden na 

goedkeuring door de AV. 

  

6. Volgende vergaderingen: 

� maandag 31/8 19u Brussel 

� maandag 21/9 19u Brussel 

  

K. Umans 

Verslaggever 


