
 

Overlegvergadering AWBB-VBL  

Verslag van de vergadering Nr. 3 in aanloop naar de oprichting van de Stichting PromBas 

31.08.15 - 19u Federatie Brussel  

 

Aanwezig: J-P Delchef, P. Deleye, P. Flament, K. Umans 

Verontschuldigd: A. Welvaarts, L. Lopez 

 

1. De verslagen Nr. 1 en 2 worden goedgekeurd. Er wordt beslist om de verslagen van de RvB 

van de stichting van Prombas te publiceren op de websites van AWBB en VBL onder de 

rubriek PROMBAS 

 

2. Stichting 

K. Umans legt de status van de ondertekening van de overeenkomsten tussen clubs en 

PROMBAS inzake de toepasbaarheid van het competitieboek dd. 30.06.15 

Op basis van input van A. Welvaarts over het verlijden van de oprichtingsakte worden diverse 

praktische afspraken gemaakt (coördinaten bestuurders, planning afspraak, volstorting van 

het kapitaal, opening rekening van PROMBAS na publicatie van statuten van de stichting. A. 

Welvaarts wordt gevraagd om een nota over de financiële werking van PROMBAS op te 

maken.  

Een keuze inzake het logo van de stichting PROMBAS wordt gemaakt (optie 2).  Er zal in  

auteursrechtelijke bescherming voorzien worden. 

 

3. Vergaderkalender 

Planning van de volgende vergaderingen: type uur 17u  

 21.09 

 12.10 

 02-23.11 

 14.12 

 04-25.01 

 15.02 

 07-28.03 

 18.04 

 09-30.05 

  20.06 

 

4. Installatie van departementen en werkgroepen 

DEPARTEMENTEN:  

Live Stats worden geactiveerd bij de start van de competitie.  Diverse clubs moeten 

nog een inhaalbeweging doen (bemanning, hardware, software, intenetlijnen) 

Er moet een particuliere oplossing bewerkstelligd worden om BLB als orgaan te 

betrekken in de werking van NDR 

Kledijlijn scheidsrechters: PF zal pasmaten controleren, beslissing aankoop volgende 

vergadering 

LICENTIES: overleg met Guy Hermans in Riga voorzien 

RECHTERLIJKE RADEN 

Juridisch coördinator: aanstelling van Dhr. Rudi  Van de Put met administratieve 

ondersteuning van Mevr. Nancy De Backer: afspraak om operationele werking op 

gang te trekken wordt gemaakt 

Pool van rechters (8, 4 AWBB/ 4 VBL) + ad hoc benoemingen 

Controle van normen der sancties 



 

WERGROEPEN 

Marketing en communicatie: voorstel Guy Loubry/Dirk Domen als trekkers/Neufchâteau - 

ondersteuning door Benjamin en Sélim  

 

5. Voorstellen aanpassingen competitieboek: principe oplossingen bewerkstelligen, 

pragmatisch naar de seizoenstart. 

- Discussie omtrent het statuut van beloftevolle spelers  

o in functie van BIS-stamnummer: oplossing op basis van de principes van 174 ter 

toepassen (zie bijlage competitieboek); aanpassing van het formulier  

o statuut beloftevolle spelers (U21 competitie + PROMBAS (TDM1 en TDM2): alle 

spelers met topsportstatuut AWBB/ VBL mogen spelen.  TSS, indien geen  

aanvraag v/h topsportstatuut bij Vlaamse Gemeenschap, kan dan overwogen 

worden om een persoon uit de preselectie U16 als U15-speler alsnog te 

integreren, beperking tot max. 2 seniorwedstrijden en 1 jeugdwedstrijden - 

TDW1 : vanaf 14 jaar  

- Spelerslijst: P. Deleye stuurt de actuele aanvragen van AWBB teams voor spelerslijsten 

door naar L. Lopez, welke ze na controle overmaakt aan K. Umans voor integratie in 

Smart Client en maakt een uniform document aan.  Discussie omtrent de situatie van de 

U23 spelers. Doelstelling is dat alle jongeren U23 flexibel kunnen spelen in PROMBAS en 

de landelijke competities. 

Visualisatie van de spelerslijsten/technische vergunningen op site AWBB/VBL (eventueel 

via Smart Client) moet op punt gesteld worden. 

Identiek systeem wordt opgezet voor U21Boys competitie. 

- Controle Tabel van bijdragen en retributies: opstarten overleg met Françis Michiels voor 

controle van de wedstrijdbladen 

- Clubs worden nogmaals geresponsabiliseerd om uitslagen direct na de wedstrijd te 

versturen. 

- Regels van compensatie (refs/commissaris/verplaatsingen clubs): te bepalen op de 

volgende vergadering. 

- Statuut van coach: overweging van instelling van een overgangsmaatregel voor coaches 

welke voorheen actief waren bij dezelfde club via een stagevergunning op A-niveau 

zodra ze ingeschreven zijn in de A-cursus  voor een periode van 2 jaar. 

- Publicatie van planning wedstrijden/uitslagen/klassementen: PD maakt export naar xls, 

zodat publicatie op website AWBB kan – link 

www.vlaamsebasketballiga.be/competitie/resultaten-en-kalender - aanpassing van de 

titels naar het Engels 

- Publicatie van 2-talige teksten van het competitieboek is technische geen goede optie. 

- Schrapping van de ‘beperkte inhoudsopgave’ in competitieboek 

- In het kader van de verdere harmonisering van de teksten zullen Patrick Flament en 

Patrick Deleye frequent overleg blijven plegen en overgaan tot uitwisseling van 

correspondentie met de clubs 

- Het statuut van buitenlandse spelers zal later bekeken worden 

 
Koen Umans 

Secretaris 


