Vlaamse SnookerFederatie
ERKEND LID VAN BBSA/VSF-Vlaanderen – Erkend door BLOSO
Zetel: 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
WOENSDAG 13 SEPTEMBER 2017 om 19u30
in DE QUINT - ZONHOVEN
1. WELKOMSTWOORD DOOR DE VOORZITTER:
De voorzitter heet iedereen welkom en laat weten dat Johan Heusdens verontschuldigd is.
2. VERSLAG VORIGE GEWESTELIJKE VERGADERINGEN:
Goedkeuring verslagen van 05.05 / 01.07 / 19.08
Verslagen goedgekeurd!
3. VSF VLAANDEREN / BBSA :
Verslagen VSF en BBSA werden overlopen.
4. KASVERSLAG:
A- Stand op 13.09.17 :
zichtrekening: €10375.30
B- Overzicht betalingen / ontvangsten
Alle betalingen zijn gebeurd
5.

INTERCLUB
Evaluatie start + controles
De competitie is goed van start gegaan. Er waren enkele problemen met het ingeven van de wedstrijdformulieren.
Dit is ondertussen opgelost.
Zoals afgesproken is Gino verantwoordelijke van de interclub en Eddy is back-up. Het probleem stelt dat Eddy nu
niet overal toegang toe heeft. Dit geeft een probleem als Gino zou uitvallen. Er wordt een aanpassing gemaakt
waardoor er geen restricties meer zijn voor Eddy.
De controles worden zoals afgesproken uitgevoerd door de gewestraadsleden.
Carlo gaf de bemerking om geen controles te doen in de eigen club. Dit voorstel werd goedgekeurd.
Indien er vaststellingen zijn dienen deze ook naar Eddy gemaild te worden.
Er is een minnelijke schikking genomen i.v.m. R. Geron. Zijn reden “wegens familiale omstandigheden” werd
aanvaard.

De aanpassing van het HR VSF GL art B 32 werd goedgekeurd.
6. GSC:
De scheidsrechters reageren weinig op mails van Bart. De gewestraad heeft hierdoor beslist dat de clubs zelf een
scheidsrechter moeten aanduiden. Indien dit niet lukt, zal Bart Tournel op zoek naar een scheidsrechter.
Meer informatie hierover vinden jullie in het tornooireglement VSF GL I 2
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7 EVALUATIE NATIONALE RANKINGS
NR 1 Masters 50+ en NR 1 Under 18 .
Hier is de hele discussie gekomen in verband met de onkostenvergoeding voor tornooileiding. De aangebrachte
wijzigingen resulteren er in dat TL bij een NR, ongeacht het aantal uren, nu wijzigt naar +-€ 35 /dag.
Tornooileidingen NR
Eddy geeft aan geen nationale tornooien meer te leiden zolang er geen correcte aanpassing is voor de
onkostenvergoedingen van de tornooileiding.
Noël haalt aan dat dit zeker nog wel aangekaart zal worden op de raad van bestuur van BBSA.
Vorige vergadering werd al aangehaald dat er opvolging moet zijn voor de tornooileiding. De vraag is hoe we dit
gaan oplossen?
Volgens Eddy dient men een tornooi te volgen en te leren hoe het aan te pakken.
Voorstel om de tornooien op te lijsten en te verdelen.
8. GTC:
Geen bemerkingen
9. GJC:
LBSA
Er is overleg geweest met de betrokken personen. Daarin in vastgelegd dat de lessen zullen doorgaan op volgende
datums:
2 + 3 november
28 + 29 december
15 + 16 februari
05 + 06 april
Vanuit de gewestraad wordt het volgende voorgesteld:
 Kosten Danny: coachingsonkosten akkoord.
Tafelhuur: €10 per speler met een maximum van 10 spelers per dag
 Er zullen 20 badges ipv 16 betaald worden als een speler aan 3 van de 4 sessies deelneemt.
Hanco gaat dit verder bespreken met Edwin.
Zondagsessies van 14h00 tot 16h00
Deze gaan door op volgende dagen:
 01/10 Play Ball
 12/11 Riley Inn
 17/12 De Maxx
 14/01 Riley Inn
 18/02 Play Ball
 04/03 De Maxx
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10. VARIA:
 De boete van Frederick Letecheur. Deze dient nagekeken te worden.
 Noël haalt aan dat de snookerinitiatie die georganiseerd wordt tijdens de European Masters voor de
leerlingen van de basisscholen vol zit.
Er doen 279 leerlingen mee wat een succes mag genoemd worden. Dit is dan ook de kans om tijdens deze
sessies de leerlingen een flyer te bezorgen met de datums van de snookersessies. Noël gaat iets opstellen
en dit bespreken met de promotor van de European Masters.
Aangezien er ook scholen mee doen uit Peer en Lommel is het misschien ook nodig dat Zuma en Erasmus
mee op de kar springen. Dit zal met Pascal en Jan Huysmans besproken worden.

Datum volgende vergadering
08 december om 19u00
LOCATIE WORDT NOG DOORGEGEVEN
Noel Severens
Voorzitter VSF Limburg

