
 

Vergadering PROMBAS 

Verslag van de vergadering Nr. 7 

16.11. 15 - 17u Federatie Brussel  

 

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

Verontschuldigd: P. Deleye 

 
1. Juridische problematiek 

 

1.1. Goedkeuring verslagen - Objectief is de verslagen 1 t.e.m. 6 te publiceren in week van 23 

november e.k. (Actie Dhrn Lopez en Umans). Ook Dep Comp en NDR worden verzocht hieraan gevolg 

te geven. 

Verslag Nr. 6: Dhr Delchef wijst op een aantal onduidelijkheden in de tekst en de vertalingen.  Hij zal 

een voorstel tot bijsturing formuleren tegen zaterdag 21 november.  

P. Deleye notuleert momenteel alle opmerkingen op de actuele reglementering. Dhr Flament vraagt 

dat deze lijst circuleert in voorbereiding op evaluatiemomenten met de clubs.  De leden van PromBas 

zullen de teksten nalezen en voorstellen tot oplossing formuleren tegen 15/12, zodat  de aangepaste 

regels effectief kunnen worden tegen de competitie ‘16-’17. (Actie Dhrn Deleye, Flament).  

1.2. Openen van de rekening Stichting PROMBAS – status: publicatie van de beslissingen van de RvB 

in BS over deze rekening is noodzakelijk, procedure is opgestart (Actie Dhr Delchef) 

1.3. Verrekening van de kosten oprichting PROMBAS – Dhr Welvaarts geeft de status. De VBL, via Dhr 

Verspecht, zal de nodige gegevens opleveren, incl de bewijsstukken.) 

1.4. Dhr  Delchef vraagt de opvolging van de beslissingen van de RvB van PromBas als afzonderlijke 

rubriek te integreren in de verslagen zodat in verbeterde opvolging kan voorzien worden. M.b.t. het 

verslag van de vorige vergadering gaat het dan om volgende punten: 

� ontwerpmemo over de uitrusting voor de teams, nog op te stellen door Dhr Deleye; 

� betaling 3
de

 ref U21: Dhr Flament neemt contact op met de Scooore League 

� de goedkeuring van de aanpassingen aan conventie NDR dient nog geformaliseerd Dit zal 

op de volgende verrgaderring van de RvB geagendeerd worden. Dhr Welvaarts  laat tekst 

opnieuw circuleren. 

1.5. Goedkeuring “bijdrage en retributielijst” en ”normen der sancties”: Dhr  Delchef stelt dat de 

aanpassingen geen voorwerp van discussie waren op niveau van de stichting. P. Flament wijst er op 

dat de TTB van KBBB nooit geactualiseerd werd en dat het daarom logisch is dat de cijfers in de  TTB 

van PROMBAS, althans voor bepaalde posten, nu hoger liggen dan degene die bij de KBBB van 

toepassing waren, alleszins hoger moeten zijn dan op het  niveau landelijk/régional.  K. Umans merkt 

op dat alle informatie reeds geruime tijd gepubliceerd is op de site.  Bovendien hebben de clubs 

getekend voor aanvaarding van het competitieboek en bijlagen.  A. Welvaarts concludeert dat er 

actueel behouden blijft wat voorligt. 

1.6. Dhr  Welvaarts is tot ondertekening van de overeenkomsten tussen clubs en PROMBAS 

overgegaan.  3 clubs hebben het formulier nog niet geretourneerd, zijnde BetFirst Liège Basket, Liège 

Panthers en US Lambusard. Dhr Lopez zal de clubs nogmaals aanschrijven. 

 

2. Vergaderkalender 

 

Planning van de volgende vergaderingen: de  volgende vergadering van de RvB zal plaatsvinden op 07 

dec om 17u. Bij die gelegenheid zal ook een ontwerp van kalender voor de periode januari-juni 2016 

voorgesteld worden (Actie Dhr Umans) 

3. Werking van de departementen 

 

3.1 Departement Competitie 



a. Dhr . Flament wijst op een mogelijke onduidelijkheid inzake de regels voor een bijkomende stijger 

en/of daler doch deelt ook mee dat volgens Dhr  Deleye dit probleem zich niet stelt in de 

Nederlandstalige tekst. Ook over de inhoud van bepaalde noties zijn er verschillende interpretaties 

mogelijk. Op de volgende vergadering van de RvB dient dit uitgeklaard.  DepComp zal de nodige 

toelichting verschaffen. r.  

b. Dhr  Flament meldt dat indien er onvoldoende spelers deelnemen aan de wedstijden van een U21 

team (8 spelers) er momenteel geen sanctie voorzien is indien de regel overtreden wordt. De RvB 

neemt hier akte van. Naar de volgende competitie toe kan dit herbekeken worden en kan overwogen 

worden een sanctie op te leggen.. 

c. Dhr  Flament betreurt de vertraging in verslaggeving van de werkzaamheden van het departement 

competitie. Verder hoopt hij dat de geplande vergaderingen van het DepComp wel degelijk 

doorgaan.. 

d. Dhr  Flament vraagt  te voorzien in een eenvoudige link met de PromBas uitslagen via de VBL 

website. 

  

3.2. Referees 

a. Aankoop van uitrusting voor scheidsrechters voor de PromBas  refs: Dhr  Welvaarts deelt mee dat 

er binnen VBL geen draagkracht is voor een snelle aankoop en plaatst het dossier in hold.  VBL wenst 

een globale actie voor alle refs te ondernemen. AWBB heeft een mandaat voor een ‘go’ voor niveau 

PROMBAS.  A. Welvaarts zal dit dossier opnieuw in de VBL overleggen. 

b. Dhr  Regnier doet een voorstel voor de aankoop van een convocatie- en evaluatiesysteem. De RvB 

beslist dit uit te stellen  naar de volgende vergadering 

c. Kosten van de 3
de

 scheidsrechter U21: Dhr  Flament zal het  het mondelinge akkoord met 

ProLeague (Dhr Van de Keere) formaliseren.  Naar de toekomst toe zal hij een voorstel formuleren 

over de reductie van de kost of de afschaffing van de 3
de

 ref. Dhr  Flament maakt een overzicht van 

de kosten na de 1
ste

 ronde van het lopende seizoen. Beslissing op de volgende vergadering.  

  

 

 

 

Koen Umans 

Secretaris PROMBAS  


