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

AGENDA

.

1e VERPLICHTE ALGEMENE LEDENVERGADERING
op: zaterdag 17 februari 2018 om
in zaal De Quint - Zonhoven

14u00

Aanwezig : Severens Noel – Ceulemans Gino – Kenens Carlo – Jamro Eddy
Verontschuldigd : Heusdens Johan ( werk ) – Tournel Bart ( EK Ref ) – Monette Frank ( EK Ref )
Clubs : Aanwezig : alle clubs waren vertegenwoordigd.
Afwezig : 1. WELKOMSTWOORD
ste

De voorzitter opent de vergadering door iedereen welkom te heten op de 1 Gewestelijke Algemene Vergadering.
Alvorens te starten met de dagorde werden volgende punten overlopen:
a) Kledij
Er wordt gevraagd aan de clubvoorzitters om hun ploegen en spelers erop te wijzen dat de kledijvoorschriften
dienen gehandhaafd en gerespecteerd te worden. De voorzitter overweegt om na overleg volgend seizoen
terug te starten met controle door niet-gewestraadsleden. Dit zal nog besproken worden.
b) Gedrag spelers
De voorzitter geeft aan dat het gedrag van sommige spelers te wensen overlaat. Het zijn ook meestal
dezelfde spelers waar over het gaat. Dit gaat van bedreigingen, uitschelden, onsportief gedrag.
Dit moet stoppen. Niemand heeft het recht om zich zo te gedragen tijdens het spel. Het gewest heeft zich
voorgenomen om hierop kordaat op te treden. Spelers die resoluut kiezen om deze houding te blijven
aannemen, zullen ZWAAR geschorst worden.
2. GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING 2017
+ verslag kascommissarissen en ontlasting penningmeester
De jaarrekening-controle werd uitgevoerd door Bonaparte en Happy Snooker
.
Na hun controle volgde het advies aan de GAV om de jaarrekening goed te keuren en de gewestraad te ontlasten.
Dit advies werd unaniem aanvaard.
3

VSF VLAANDEREN & BBSA
VSF Vlaanderen:
Er werd geopperd om het lidgeld weeral eens te verhogen
1. 60,00 € lidgeld: verdeling 40,00 € VSF (waarvan 20,00 € voor BBSA) & 20,00 € gewest
2. 70,00 € lidgeld: verdeling 40,00 € VSF (waarvan 20,00 € voor BBSA) & 30,00 € gewest
3. 75,00 € lidgeld: verdeling 40,00 € VSF (waarvan 20,00 € voor BBSA) & 35,00 € gewest
Het gewest Limburg stelt voor om het lidgeld te behouden op €60 waarbij €25 gaat naar het gewest en €35 naar
VSF Vlaanderen. Dit voorstel werd met meerderheid goedgekeurd door de gewestraad. .
Op deze manier wenst VSF Limburg tot een betere samenwerking te komen met VSF Vlaanderen. VSF Limburg
heeft niet de intentie om te pas en te onpas akkoord te gaan met verhogingen van het lidgeld en vraagt aan VSF
Vlaanderen om zelf kritisch te zijn op hun eigen uitgaven.
Op de laatste vergadering VSF Vlaanderen ( 15.02 ) stelde toch een meerderheid voor om te verhogen naar 65€ .
Een gewest behoudt dan 30€ en de overige 35€ zou verdeeld worden tussen VSF Vlaanderen en BBSA.
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Finaal zou dit beslist worden op 22 maart.
David Bartholome verzoekt om zijn kandidatuur in te dienen om de jaarrekeningen van VSF Vlaanderen en BBSA
na te zien. Dit zal bezorgd worden aan de betrokken voorzitters.
BBSA:
Er zal op het einde van het seizoen een evaluatie gemaakt worden over het huidig tornooi-format BR en NR.
VSF Limburg is op de hoogte van de bekommernissen van zowel Limburgse als andere spelers maar
dient ook te beslissingen af te wachten. Er volgden tevens verschillende vragen vanuit de leden van de GAV
over de huidige problematiek zowel sportief , organisatorisch en zeker financieel. Zowel binnen BBSA als
binnen VSF Vlaanderen.
4. KAMPIOENSCHAPPEN VAN VLAANDEREN TEAMS + INDIVIDUEEL 2018
Na het succes van vorig jaar ( 3x winst ) werden volgende ploegen uitgenodigd ;
Ere : VBR ( The Shooters en De Komma ) : Zuma A / De Maxx A / Play Ball A / Biljart Lounge A
1e afd. : WVL ( Snookerpalace en The Trickshot ) : Bonaparte B / Re-Spot B / Zuma B
2e afd. : OVL ( The Quality ) : Karteria B / De Maxx F / Re-Spot D / Erasmus B
3e afd. : LIM ( Play Ball ) : Happy Snooker E / ’t Stokske B / Play Ball D / Re-Spot F.
5. INTERCLUB 2018 – 2019
de

Er werd de vraag gesteld om het aantal frames in 2 afdeling te reduceren van 18 naar 12 omwille van het late
einduur. De gewestraad heeft besloten om hier niet op in te gaan. Er zijn uitzonderingen maar meestal zijn de
wedstrijden gedaan tussen 23u00 en 23u30.
De reeksindelingen voor het seizoen 2018-2019 zijn , zoals elk seizoen , afhankelijk van het aantal ingeschreven
ploegen. Hier kunnen dus alle mogelijke opties te overwegen zijn.
Na dit seizoen hebben de clubs tijd tot 31 mei ( einde transferperiode ) om hun ploegen bekend te maken.
6. BK 2018




Plaats St-Truiden
Van 10 mei tot en met 27 mei
Voor het overige zijn er VSF Limburg geen andere gegevens bekend.

7. SLOTWOORD
De voorzitter bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en wenst iedereen een sportieve verderzetting van het
seizoen.

met sportieve groeten,
Voorzitter
Noel Severens.
VSF Gewest LIMBURG
,

