Vlaamse SnookerFederatie
ERKEND LID VAN BBSA/VSF-Vlaanderen – Erkend door BLOSO
Zetel: pa: Huis van de Sport - Zuiderlaan 13 - B-9000 Gent

* Gewest LIMBURG *
SECRETARIAAT: pa: Eddy Jamro – Ginderoverstraat 114 – 3590 Diepenbeek
TEL: 0473/83.42.17 - FAX: 011/72.79.88 - E-mail: eddy.jamro@telenet.be

VERSLAG
GEWESTRAADSVERGADERING
VRIJDAG 20 januari 2017 om 19u00
In DE QUINT - ZONHOVEN
Aanwezig : Biesmans H. / Tournel B. / Monette F. / Heusdens J. / Kenens C. / Ceulemans G. / Jamro E.
1. WELKOMSTWOORD:
Eddy informeert de gewestraadsleden andermaal dat hij per 01 januari 2017 zijn functie als voorzitter neerlegde
en opgevolgd wordt door Carlo die de functie ad interim zal waarnemen. Uiteraard zal Eddy, in overleg met
Carlo, de lopende zaken verzorgen zodat de werking van het gewest op geen enkele manier in het gedrang kan
komen. Deze info werd ook per mail naar alle Limburgse leden verstuurd.
Ongeveer 1 jaar geleden startte VSF Vlaanderen met het SOV ( Snooker Opleiding Vlaanderen ) – project.
Op 15.09.16 ontving Eddy een mail van Danny Moermans die zich correct-kritisch uitte over talrijke activiteiten en
uitspraken die hij vernam. Van Danny kreeg Eddy de toelating om deze mail te forwarden naar de overkoepelende
bestuursmensen alsook deze van VSF Limburg. Gino ( ook medewerker bij SOV ) uitte zijn ongenoegen hierover
en kreeg prompt een antwoord. Bijna 3 maanden later ontving Eddy een uitnodiging voor een klacht ingediend door
dhr Didier De Proost die om een héél forse financiële schadevergoeding ( ten bedrage budget SOV van 1 jaar !! ) +
2 jaar schorsing uit alle functies verzocht. Groot was wel de verwondering dat in het dossier ook 2 mails zitten die
door Gino naar De Proost werden gemaild. Ongeacht het feit dat de inhoud eigenlijk niet zoveel voorstelt , tilt Eddy
hier zeer zwaar aan. Dit onderwerp kwam dan ook ter sprake waarbij alle gewestraadsleden om hun mening
verzocht werden. Uiteindelijk werd beslist dat het vertrouwen na zulk gebeuren volledig ondermijnd is en dat de
gewestraad op haar volgende Gewestelijke Vergadering het ontslag, als gewestraadslid, van Gino zal voorstellen.
Indien de clubs er om verzoeken zal de inhoud van het dossier ook bekend gemaakt worden.
De zitting, oorspronkelijk voorzien begin december, werd uitgesteld naar 17 februari.
2. VERSLAG VORIGE GEWESTELIJKE VERGADERING:
VSF GL : goedkeuring verslag 02.12.2016. Unaniem goedgekeurd.
3. VORIGE NATIONALE & VLAAMSE VERGADERINGEN:
BBSA vergadering + VSF Vlaanderen vergadering + huidige situatie
Hier kwamen verscheidene items aan bod.
Op 20 oktober besliste de RvB Vlaanderen dat Monette F. toezicht(volmacht) ging krijgen tot de rekeningen. Hij liet
weten dat zulks tot op vandaag ( = 3 maanden later ) nog niet gebeurd is.
Johan Heusdens kreeg van de penningmeester een heel tijdje geleden een mail-uitleg dat Eddy verslagen
wijzigde/aanpaste naar eigen goeddunken. Na de mail van Johan met de vraag over hoe – wat – waar is er nog
geen antwoord gekomen.
Monette F. wacht, al wekenlang, nog altijd op zijn afspraak met de penningmeester om een uitleg te krijgen hoe de
Limburgse detailbalans verwerkt dient te worden in Netque.
De gewestraad is ook verbaasd/ontgoocheld dat de pas verkozen nieuwe voorzitter BBSA , dhr Lefevre Georges , al
na nauwelijks 6 maanden ontslag nam. Ook Cnudde P. , nationale tornooileider , heeft al meermaals laten weten dat
hij enkel nog het lopend seizoen de NR’s en BR’s afwerkt en dan stopt .
Bijzonder vervelend was ook het mailgebeuren enerzijds rond meerdere al dan niet FF’s van BR’s en de
ongelofelijke mail-dialoog waarbij o.a. Limburgse afgevaardigden hun reëele kosten niet terug betaald krijgen.
Het is al seizoenenlang een feit dat er nog nauwelijks de helft van de verkozen leden uit de verschillende gewesten
aanwezig zijn op een vergadering VSF / BBSA . Hoe zit het met Limburg ?
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Algemene Vergadering VSF Vlaanderen : Gino + Hanco dus 3 tekort
Raad van Bestuur VSF Vlaanderen : Hanco dus 1 tekort
Algemene Vergadering BBSA : Johan + Carlo ( ontslag op 10.02 as ) dus 3 tekort
Raad van Bestuur BBSA : Carlo ( ontslag op 10.02 as ) dus 2 tekort.
Deze tekorten zijn er in meerdere gewesten. De vraag dringt zich dan ook op waarom er zoveel bestuurders afhaken
om te zetelen in de overkoepelende organisaties.
4. KASVERSLAG:
A- Stand op 20.01.17 : zicht : 5.454,10€
B- Overzicht betalingen / ontvangsten
e
Eind januari dient VSF Limburg nog een 2 afrekening ( 1.020€ ) te storten.
5. VLAAMSE KAMPIOENSCHAPPEN:
Uit het verslag VSF Vlaanderen vernemen we :
VK Teams op 17-18 juni .
e
e
e
Ere : ANT / 1 afd. : VLB / 2 afd. : WVL / 3 afd. : OVL
Open VK Individueel op 22-23 april
Cad/Jun : WVL / Lad. : VLB / M+40 : LIM / M+50 : OVL / M+60 : ANT
6. GTC
Naar aanleiding van zijn onsportieve reacties enerzijds in De Kreeft ( M+40 ) en anderzijds een herhaling
e
ondanks verwittiging in Riley Inn ( 3 A-r ) besliste de gewestraad om speler Rik Cornitensis de deelname aan de
e
4 M+40 en de 4e A-r te ontzeggen.
e
e
Eveneens, maar dan voorwaardelijk, de 5 M+40 en 5 A-r alsook alle mogelijke tornooien volgend seizoen.
Deze beslissing zal hem gemaild worden.
7. GSCC
Bart liet weten dat er na dit seizoen heel wat referees hun graad dreigen te verliezen.
8. Jeugdwerking VSF GL & LBSA
Een tot op dit ogenblik bijzonder succesrijk initiatief. Einde februari volgt een evaluatie.
9. ALGEMEEN :
e

- Voorbereiding GAV : De 1 GAV van 2017 volgt op zaterdag 11 februari om 14u00.
- Kascommissarissen controle jaarrekening 2016 . Volgens de beurtrol worden Play Ball en De Kreeft uitgenodigd.
- Ontslagen & verkiezingen gewestraad VSF GL
We ontvingen een kandidatuur van Noel Severens als gewestraadslid.
10. VARIA
- Emailverkeer : er wordt eens te meer verzocht naar alle gewestraadsleden om iedereen te betrekken in mails
die de werking zowel binnen als buiten Limburg aanbelangen.
- De mogelijkheid om 4 ploegen per reeks toe te staan zal enkel bij hoogdringendheid toegepast worden.
Carlo Kenens
Voorzitter a.i.

