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: 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 05 MEI 2017 om 19.30u
DE QUINT - Zonhoven
1.

Welkomstwoord
Aanwezigheid: Severens Noël – Jamro Eddy – Kenens Carlo – Monette Hanco – Tournel Bart –
Ceulemans Gino
Afwezig:

2.

Heusdens Johan

Goedkeuring verslag vergadering 17 april 2017
Het verslag werd goedgekeurd.

3.

Vrijwillig ontslag bestuurslid Henri Biesmans
Henri had tijdens de laatste vergadering te kennen gegeven dat hij, wegens tijdsgebrek, ontslag zou willen
nemen. Er werd een mail verzonden waarin Henri bedankt werd voor zijn inzet gedurende de verschillende
jaren. Zijn ontslag werd aanvaard en zal op de GAV op 01.07 ook voorgelegd worden..

4.

Verslagen laatste Nationale Vergaderingen


Toelichting BBSA door Severens Noël – bijzonder algemene vergadering 21/04/2017
a. Gedwongen ontslag Antwerps bestuurder.
Dit is niet goedgekeurd omwille van 2/3 meerderheid maar ook de reactie dat als men
iemand dwingt men de eerste twee jaar niet meer kan zetelen in het bestuur van BBSA.
Antwerpen haalt aan dat als er iets gebeurt met hun afvaardiging er geen opvolging meer
is.
b. Voorstelling en wijzigingen van de statuten en HR
Deze zullen terug moeten bekeken worden. Men stelt vast dat de statuten en het HR
tegenstrijdig zijn met elkaar. Dit punt zal zeker terug op de vergadering komen. Er zal een
werkgroep zijn die dit onder handen gaat nemen.
c. Aanstelling effectieve leden en bestuurders.
Noël werd door de vergadering verkozen. Er waren wel twee stemmen tegen. Ook hier
kwam de reactie van het gewest Antwerpen dat men het niet nodig vond om naast de
voorzitter BBSA ook nog twee leden van het gewest Limburg te laten zetelen. Hierover zijn
de statuten echter heel duidelijk.
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d. Zaak Didier Debusscher
De zaak is lopende. Er werd een brief van de advocaat door de voorzitter voorgelezen.

e. BK/EK
a. Er werd door Noël de vraag gesteld om de onregelmatigheid inzake Mario van Herk.
Mario stond in de ranking voor de Moermans Johny en Hemelsoet Rene. Als antwoord
werd aangehaald dat het de beslissing is van de RVB, maar hier zit geen logica in. De
voorzitter is bezig om hiervoor een oplossing te zoeken. Hij gaf zelf aan dat men hierin
een serieuze fout gemaakt heeft.
b. Kirstin Coun gaf ook aan dat zij moest geselecteerd zijn voor het BK dames. Haar
reden berust op het verkeerd toekennen van punten aan spelers op tornooi 4 (Zuma
Peer). Ook hier is een onregelmatigheid gebeurd bij de shoot-outs. Hierdoor heeft de
RVB bepaald om iedereen evenveel punten toe te kennen.
c.

Er werd vastgesteld dat de begroting en jaarrekening nog niet goedgekeurd was
waardoor er eind mei, terug een nieuwe vergadering moet gepland worden.



Toelichting VSF door Monette Hanco vergadering
De begroting werd voorgelegd en besproken. Hier werd de opmerking gemaakt dat de
jaarrekening door 2 gewesten moet worden gecontroleerd maar dat dit maar door één
gewest is gebeurd en kan dus hierbij niet goedgekeurd zijn. Onder punt 13 van het verslag
staat, dat de jaarrekening unaniem werd goedgekeurd , alhoewel aanwezige bestuurders
laten weten dat er zelfs niet gestemd werd. Men kreeg 90 dagen om het nodige te doen om
vervolgens de jaarrekening opnieuw voor te leggen

5.

Taakverdeling bestuursleden VSF-Limburg


Aanvulling op vorig verslag punt 2 van vergadering 07/04/17
De taakverdeling worden besproken en aangevuld. Er wordt gevraagd dat iedereen zijn taken
volledig uitvoert. Het mag niet de bedoeling zijn dat taken doorgestuurd worden naar anderen.
Iedereen neemt zijn verantwoordelijkheid op.
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6.

Deontologische code Gewestraadsleden

De deontologische code werd door alle bestuursleden ondertekend. Hierbij verwachten we dat alle
gewestraadsleden zich engageren om met respect naar elkaar, spelers en gewestraadsleden om te gaan en
correct taalgebruik te gebruiken op de sociale media. Alle gewestraadsleden hebben een voorbeeldfunctie en
dienen zich hier aan te houden.

7. Kasverslag
Het kasverslag werd overlopen.

8. Promotie en degradatie 2017 – 2018
Overzicht :
Ere-Liga : dalers : Zuma B en Re-Spot A
e
1 afdeling : promotie : Happy Snooker C en Re-Spot C ( PB Riley Inn D en Play Ball D )
dalers : De Kreeft C en Bonaparte B
e
2 afdeling : promotie : Play Ball E en Karteria B
dalers : Sn Sports C en Riley Inn G
e
3 afdeling : promotie : De Maxx G en Happy Snooker F
dalers : Re-Spot F en Happy Snooker D
e
4 afdeling : promotie : Play Ball F en Karteria D ( PB De Kreeft I )
dalers : De Kreeft H en Happy Snooker G
e
5 afdeling : promotie : Re-Spot I en De Maxx J
dalers : Biljart Lounge E en Bonaparte C
e
6 afdeling : promotie : Re-Spot L en Kaaihoeve C ( PB Re-Spot O )
Interclub:
Indien er opnieuw evenveel ploegen ( of meer ) zijn als vorig seizoen, dient er gestart te worden in de
e
laatste week augustus alsook in de 1 week van januari. De gewestraad wenst geen mogelijke ploegen te
schrappen om zo op max 16 ploegen per reeks te komen.

9.

Spelersklassen 2017 – 2018
Er is een nieuw voorstel opgemaakt betreffende spelersklassen. Dit voorstel werd goedgekeurd mits kleine
aanpassingen. De nieuwe lijst wordt eerdaags doorgestuurd naar de clubs. Het bestuur heeft steeds de
bevoegdheid om te allen tijde de lijsten aan te passen.

10. GSCC


Eindevaluatie seizoen 2016 – 2017 door Tournel Bart
a. Er is een nieuwe opleiding geweest waar er 3 kandidaten waren. Hier zijn er twee van
geslaagd. Ook Karteria heeft zich nu in orde gesteld inzake scheidrechters.
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b. Op 11 juni is er een opleiding voor verhoging graad 1 – 2 en 3

c.

Bart heeft een aanbod gekregen om materiaal aan te kopen. Dit materiaal (handschoenen,
markers en emblemen scheidsrechters) wordt aangeboden voor de prijs van €1800. Er werd
een bod gedaan van €1000 + 300 van BRA. Er werd voorgesteld om dit mee te nemen naar
VSF omdat dit misschien ook wel bruikbaar is in de andere gewesten.


11.

Scheidsrechterslijst wordt aangepast na 11 juni.

GTC


Eindevaluatie seizoen 2016 – 2017 door Kenens Carlo
Volgend seizoen gaan we van 5 naar 4 tornooien in alle regionale reeksen. De winnaar van de
eindranking is tevens ook Limburgs Kampioen
Er zal getracht worden om de A en B tornooien op dezelfde weekends plaats vinden als die van de
andere gewesten.

 De vergoedingen voor de tornooileiding zal volgend jaar €1,5 per speler bedragen.
 De kadetten, juniors en dames blijven gratis.
 Voor volgend seizoen dient er door de organiserende club STEEDS een aparte persoon aanwezig
te zijn die de tornooileiding op zich neemt. Er dient een computer/laptop aanwezig te zijn samen
met de nodige materialen (wedstrijdformulieren).
 De A, B ,40, 50 en 60+-tornooien kunnen enkel nog doorgaan in clubs met minstens 6 tafels.
Clubs die willen samenwerken kunnen dit nog steeds doen maar de finale dient gespeeld te
worden in een club met minimaal 6 tafels.

12.

LBSA


Eindevaluatie seizoen 2016 – 2017 door Monette Hanco

a. De kostprijs bedroeg +- €400 voor onze coaches, +- 2500 voor LBSA waarvan €750 voor
de badges.

b. Per sessie waren er gemiddeld 14 personen aanwezig..
c. Voorstel om max. 15 badges te betalen na afloop van de sessies op basis van 3/4 de
aanwezigheid. Dit voorstel werd goedgekeurd.
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13.

BK St-Truiden
 De vraag werd gesteld waarom wij op het BK van 144 men ( wat al jaren zo is) naar 140
deelnemers …daarbij komen nog 4 qualifiers. Waarvan komen die qualifiers? Via de BR worden
normaal 72 spelers afgevaardigd. Nu 70 en via de gewestelijke A-tornooien ook 70 … Toch merk
we op, dat als we de ranking bekijken, dat zelfs nr 80 van de BR meedoet. Ofwel zijn er zoveel
annulaties voor het BK ofwel zijn er veel niet-speelgerechtigde voor het BK
De voorzitter geeft deze vraag door aan de voorzitter van BBSA.

14.

Varia


Er is een vraag gesteld door Dhr. Sokolowski

Beslissing VSF Limburg:
Reglementair kunnen we niet aan zulk verzoek voldoen (HR VSF blz. 27 punt 6.2.2.) Afhankelijk
van het aantal ploegen per reeks kunnen er misschien plaatsen vrij komen maar dit is tot op heden
niet geweten.


Eddy heeft een beslissing van de beroepscommissie ontvangen. De gewestraad beslist unaniem om
hier verder mee te gaan ondanks diverse tegemoetkomingen.



Karteria verzoekt om met 1 ploeg op donderdag te spelen omdat de uitbater 1 van de 3 tafels voor
klanten wil behouden. Goedgekeurd.



Omwille van het 10-jarig bestaan van Re-Spot is er een eetdag gepland. De nodige uitnodigingen
worden verstuurd.

De vergadering sluit af om 01u00
Volgende vergadering: Verplichte gewestelijke algemene vergadering 01 juli om 13u00 in De Quint
te Zonhoven

Voorzitter
Severens Noël

