
VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR NR. 9 - 

PROMBAS - 04.01.16 

 

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

 

1. Het verslag Nr. 8 dd. 07.12.15 wordt unaniem goedgekeurd.  

 

2. K. Umans legt een overzicht van de uitstaande actiepunten voor. Hij zal layoutmatig nog enkele 

aanpassingen doen.  De openstaande acties worden overlopen en het schema wordt aangepast.  

Dit zal telkenmale bij de aanvang van de vergadering besproken worden. 

 

Inzake financiën meldt J.P. Delchef dat de opening van een zichtrekening intern de bank trager 

verloopt dan verwacht. Eens dit in orde is zal hij de afrekening van de reeds gedane uitgaven 

voorstellen, mede rekening houdende me de rechtvaardigingsstukken die VBL opgeleverd heeft. 

  

3.   Vergaderkalender 

 25.01.16 

 07.03.16 

 18.04.16 

 09-30.05.16 

 20.06.16  

 

3. Competitie gerelateerde punten: 

� De organisatie van de barragewedstrijd tussen de 3
de

 laatst geklasseerden in TDM2 zal 

doorgaan op XX/0X/16 om 20u in de gemeentelijke sporthal Bosveld te Machelen 

� K. Umans wordt verzocht een voorstel uit te werken voor de livestreaming van wedstrijden in 

het kader van de Play Offs in TDM1 en TDW. Beslissing op de volgende vergadering 

� P. Deleye presenteert het eerste ontwerp van de jaarkalender voor het seizoen 2016-2017.  

Deze wordt herwerkt in functie van het voorbereidingsprogramma van the Belgian Cats in 

aanloop naar het EK 2017. 

� Er wordt een eerste maal van gedachten gewisseld over een aanpassing in de 1/8
ste

 finale van 

de Beker van België Heren 2016-2017. Dep Comp PromBas zal hierover overleggen met Dhr. 

W. Van de Keere,   zodat op de RvB van 25 januari ‘16 een beslissing genomen kan worden. 

�  N.a.v. dat onderhoud met Dhr. W.  Van de Keere zullen ook inzichten uitgewisseld worden 

over de organisatie van de jeugdcompetitie U21 en een mogelijke  opstart van een 

competitie U18. 

� Inzake de formule van de Beker van België Dames 2016-2017 wordt overwogen om een 

beschermd statuut te geven aan de teams welke op de plaatsen 1 tot en met 8 eindigen in de 

1/8ste finale. Dep Comp wordt verzocht een beslissing voor te bereiden tegen de RvB van 25 

jan 16. Er wordt verder ook van gedachten gewisseld hoe meer clubs gemotiveerd kunnen 

worden om in te schrijven. 

� P. Deleye overloopt de verschillende voorstellen tot aanpassingen aan het competitieboek 

2016-2017.  Specifieke aandacht zal besteed worden aan het statuut van buitenlandse 

spelers, de beperktheid in tijd van een stagevergunning voor een trainer A en verplichtingen 

inzake live stats, incl. een systeem van sanctioneren indien men deze niet nakomt. Een 2
de

 en 

finale lezing is voorzien op de RvB van 25 januari e.k. 

� De voor- en nadelen van Implementatie van een digital scoresheet zullen nader onderzocht 

worden.  Een experiment wordt overlopen. 

 

4.    Arbitrageproblematiek 



� Een plan van aanpak inzake de contracting van scheidsrechters in Scooore League wordt 

doorgenomen en zal verder doorgesproken worden met NDR, BLB en de betrokken 

scheidsrechters.   

� NDR wordt verzocht te voorzien in een opvolgingsrapport van het aantal convocaties per refs 

en het aantal controles per evaluator/ref.  P. Flament meldt dat dit beschikbaar is bij Dhr. A.  

Delsemme en hij zal dat opleveren.  

� A. Welvaarts maakt melding van een bezorgdheid van Dhr. M. Regnier, welke vraagt naar een 

geautomatiseerd convocatiesysteem. P. Deleye geeft toelichting over het systeem dat bij de 

VBL in gebruik genomen wordt.. De RvB beslist nog geen initiatief te nemen. 

 

5.     Implementatie licentieproblematiek 

� K. Umans bereidt de technische opmaak van een licentiedossier voor. 

� Inzake de samenstelling van de licentiecommissie LC1 – BCL, telkens 2 of 4 personen, zal 

uitgekeken worden naar een evenwicht in juristen en financieel experten, gelijk verdeeld 

over VBL en AWBB. Ook dient er duidelijkheid te bestaan over de kosten. Te bespreken op de 

RvB van 25 jan 16. 

Objectief is  op try out basis een dossier op niveau van TDM1 te voorzien in de periode april/mei ’16. 

6. Overlegmoment met de clubs. 

 

a. TDM 1 en 2, met alle clubs: 15 feb 16 om 19u00. Locatie te bepalen door L. Lopen en K. Umans. 

b. TDW: voorstel te doen door Dep Comp 

        Koen Umans 

        Secretaris 

        Stichting Prombas 

 


