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 vergadering
GEWESTRAADSVERGADERING
VRIJDAG 20 APRIL 2018 om 19u30
Zonhoven
Aanwezig:
Noël Severens, Eddy Jamro, Carlo Kenens, Johan Heusdens, Gino Ceulemans, Bart Tournel, Hanco Monette
Afwezig: 1. WELKOMSTWOORD
De voorzitter verwelkomt iedereen op deze vergadering. Het seizoen zit er op maar tijd om te rusten hebben we
niet. We dienen nu het nieuwe seizoen voor te bereiden.
Hij hoopt dat iedereen het een aangenaam werkjaar vond en dat we positief blijven verder werken binnen het team.
De gewestraad wenst Bart Tournel en Hanco Monette te feliciteren met hun prestaties als scheidsrechters op het
WSF CHAMPIONSHIPS in Malta. Het gewest Limburg is fier om deze topscheidsrechters in ons gewest te hebben.
2. VERSLAG VORIGE GEWESTELIJKE VERGADERINGEN:
VSF Limburg: goedkeuring verslag van 18.02.2018
Verslag goedgekeurd
3. VSF Vlaanderen & BBSA:
BBSA
Binnen BBSA is er een voorstel gekomen om de tussenkomsten via VSF Vlaanderen te verhogen. Reden hiervoor
was het ontoereikend bedrag dat men kreeg om de kosten te dekken. Deze kosten lopen zeer hoog op en hebben
vooral betrekking op:
- BK – Sint Truiden
- Afvaardigingen buitenland
VSF
Hier werd een mogelijke verhoging van de lidgelden besproken.
Op de Algemene Vergadering VSF Vlaanderen werd dan beslist om het individueel lidgeld van 60€ te verhogen
naar 65€.
GDPR (= AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Er dient een GDPR opgesteld te worden hetgeen wettelijk is verplicht en binnenkort in voege treedt. Deze nieuwe
Europese wetgeving betreffende de Privacy geldt voor alle sportverenigingen. Naast de verplichtingen voor VSF zal
de gegevensverwerking door VSF maar in hoofde van BBSA steeds gebaseerd moeten zijn op een in de Privacywet
genoemde wettelijke grondslag.
Daarom werden alvast de individuele inschrijvingen voor 2018 al in die zin aangepast.
4. KASVERSLAG:
Eddy Jamro geeft een toelichting over het kasverslag.
Het totaal van de terugstorting van 15€/reserve die geen 15 wedstrijden gespeeld hebben alsook het prijzengeld
voor de meeste deelnemingen aan de A- en B-rankings bedraagt ongeveer 2.500€ .

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

Omwille van vragen van Monette F. en Tournel B. zal Eddy hun andermaal de detailbalans van 2017 mailen.
Indien nodig kunnen er per individuele uitgavenspost voorstellen geformuleerd worden.
5.

INTERCLUB
Promotie / degradatie en reeksindelingen 2018 – 2019
De voorlopige nieuwe reeksen werden al naar de clubbesturen gemaild.
De clubs krijgen tot uiterlijk 10 juni de tijd om hun ploegen in de reeksen al dan niet te bevestigen. Evenzo
kunnen zij diverse andere verzoeken formuleren.
Spelersklassen 2018 – 2019
De nieuwe lijst werd al eerder via mail unaniem goedgekeurd. Deze staat op de website .
e

e

Breaksvermelding website 5 en 6 afdeling
de
de
Er is een verzoek gekomen om volgend seizoen in 5 en 6 afdeling de breaks te noteren vanaf 25 punten. De
vergadering gaat hiermee akkoord.
Dit zal voorgelegd worden op de Gewestelijke Algemene Ledenvergadering in juni.
Nieuw individueel inschrijvingsdokument VSF Vlaanderen.
Naar aanleiding van de GDPR werden de nieuwe individuele inschrijvingen door VSF Vlaanderen aangepast..
Dit document staat op de website..
Mogelijke wijziging reeksindelingen.
Er zal bekeken moeten worden of de reeksindelingen aangepast moeten worden. Bij een aanzienlijke
vermindering van ploegen of clubs kan men zich de vraag stellen : “ Hoe lang kunnen we nog met max. 3
ploegen in dezelfde reeks blijven werken.” Een ander punt kunnen ook de speeldagen worden. Door het
wegvallen van clubs kan zich het probleem voordoen dat uitbaters op de vastgelegde speeldata onvoldoende
tafels ter beschikking gaan hebben.
Dit kan pas verder besproken worden als de inschrijvingen binnen zijn.
6. GSCC
Licenties voor 2018 – 2019
Op dit moment dreigen 12 van de 39 scheidsrechters hun licentie te verliezen. Natuurlijk kunnen zij zich nog in
orde stellen via het BK te St-Truiden.
Er zal door Bart een mail verstuurd worden naar alle clubs i.v.m. de licenties en de verplichtingen van de clubs.
Mail Johan Heusdens ivm finale BvL.
Tijdens de finale wedstrijd van het Limburgs Bekerkampioenschap werd er vastgesteld dat de
kledijvoorschriften niet helemaal werden gerespecteerd .
De gewestraad geeft aan dat alle scheidsrechters de kledijvoorschriften zoals beschreven in het HR. correct
moeten toepassen zonder uitzondering. Het gewest beschouwt dit verder als afgesloten.
7. GTC
Volgend jaar zal er voor kadetten en dames nog maar één tornooi doorgaan. Deze zullen plaats vinden in het
voorjaar met een minimum van vier deelnemers.
Voorstel 60+ - tornooien naar 4 tornooien te brengen
Dit werd door de vergadering goedgekeurd.
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Vanaf een bepaald aantal zullen volgend seizoen tornooien op 1 dag ( = zondag ) plaats vinden. Dit zal nog verder
besproken worden.
Aanpassing TR Limburg (i.v.m pricemoney etc)
Carlo gaat dit tegen volgende vergadering uitwerken.
Nationale tornooien – tornooileiding – gewestraadsleden.
Omwille van de vele tornooien die er in Limburg doorgaan, dienen we ons te engageren als gewestraadslid om de
tornooileiding te doen. Dit zal voor volgend seizoen besproken worden en er zal een taakverdeling gemaakt worden.
8 JEUGDWERKING
De gewestraad heeft besloten om volgend seizoen verder te doen met de zondagssessies. Er is een datum
afgesproken om samen te gaan zitten met de coaches. Verslag hiervan volgt.
9. VARIA :
BK 2018 St Truiden
Er wordt gevraagd naar helpende handen bij de op- en afbouw van het evenement. De opbouw gaat door op 8 en
9 mei en start om 08u00. De afbouw begint na de receptie van de finaledag (27/05).
Noël laat weten dat er terug een project opgestart wordt met de kleine tafeltjes zoals op de European Masters in
Lommel. Een uitzondering hierop is dat deze keer ook de leerlingen van de secundaire scholen uitgenodigd
worden maar deze zullen spelen op de grote tafels. Het gehele project gebeurt in samenwerking mat de stad StTruiden.
Onregelmatigheid tijdens de wedstrijd De Maxx B – Respot B
Een lid van de bezoekende ploeg noteerde zelf 2x 50-0 op het wedstrijdblad om vervolgens te vertrekken.. De
gewestraad heeft op basis van het HR besloten een boete te geven van €15 omwille van opzettelijk verlies.
Op zondag 22 april gaan de VK U18 Door in De Maxx. Noël zal de tornooileiding op zich nemen. Ondanks dat er
maar 7 spelers hieraan deelnemen werd besloten om het toch te laten doorgaan.
Op 28/04 gaat in de Maxx de VK 50+ door. De tornooileiding zal gebeuren door Hanco. Carlo zal zorgen dat er
een laptop ter beschikking is
e

2 Verplichte Gewestelijke Algemene Vergadering op zaterdag 30 juni om 13u00
( inschrijvingen en prijsuitreiking )
Johan laat weten dat op 11 en 12 augustus in de Play-Ball de Team-cup doorgaat. Hieraan doen Nederland,
Duitsland, Frankrijk en België mee.
Kandidatuur nieuw gewestraadslid.
David Bartholome heeft zich kandidaat gesteld om ons gewest te versterken. De vergadering gaat hiermee
akkoord. Hij zal op volgende Gewestelijke Algemene Vergadering voorgesteld worden.
Kledijvoorschriften
Het gewest gaat bekijken om wekelijkse controles te gaan uitvoeren. Bij onregelmatigheden ontvangt de speler
eerst een waarschuwing maar bij elke herhaling volgt een boete van 25€..
Noel Severens
Voorzitter VSF Limburg

