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
DONDERDAG 29 SEPTEMBER 2016 om 19u30
in DE QUINT - ZONHOVEN
Aanwezig : Tournel B. – Biesmans H. – Monette F. – Kenens C. – Jamro E.
Verontschuldigd : Ceulemans G. – Heusdens J.
1. WELKOMSTWOORD DOOR DE VOORZITTER:
De gewestraadsleden werden door de voorzitter verwittigd dat de vergadering 45 min later
zou starten. Gino liet weten verhinderd te zijn omwille van “ andere afspraken “ .
2. VERSLAG VORIGE GEWESTELIJKE VERGADERINGEN:
Zonhoven :goedkeuring verslagen van 21.04, 25.06 en 20.08 Unaniem goedgekeurd.
3. VSF VLAANDEREN / BBSA / VSF LIMBURG:
Na het goedgekeurd ontslag van dhr I. Uytdenhouwen bij BBSA hebben diverse leden van de RvB ook hun
ongenoegen geuit omdat er bijna 9 maanden géén RvB VSF Vlaanderen meer plaatsvond. Ook diverse andere
sportieve en non-sportieve regelingen veroorzaken ongerustheid. Carlo liet weten dat hij zijn bestuursfuncties
bij VSF Vlaanderen en BBSA wenst neer te leggen. Wij vernemen dit ook vwb Cnudde Peter en diens echtgenote,
beide uit Oostvlaanderen. VSF Limburg hoopt dan ook dat er snel oplossingen zullen aangereikt worden.
Op dit ogenblik maken Gino, Hanco en Johan nog deel uit van de overkoepelende snookerorganisaties.
VSF Limburg verwacht dan ook dat de huidige overkoepelende bestuurders met de nodige ernst en inzet kunnen
werken en zodoende zullen kunnen vermijden dat volgend seizoen de spelers / gewesten niet opnieuw
geconfronteerd worden met o.a. financiele problemen en de daaraan aansluitende gevolgen.
In eigen Limburg dienen we echter ook, jammer genoeg, te constateren dat er , zelfs na 1 jaar , nog steeds geen
functionerende back-ups voor meerdere functies zijn. Al jaren is de service naar spelers, clubbesturen, uitbaters
voor VSF Limburg het allerbelangrijkste. Veel is natuurlijk afhankelijk van de tijd die de gewestraadsleden aan hun
taken kunnen besteden. Bij onverwachte onbeschikbaarheid van een gewestraadslid dienen zijn taken uitgevoerd
te worden door iemand anders. Kwalitatief dient deze service dan zeker de vorige minstens te benaderen. Wat
betreft tornooien , secretariaatsactiviteiten is er nu weinig of geen mogelijkheid naar vervanging toe.
4. KASVERSLAG:
A- Stand op 29.09.16 : zicht : 13.977,83€
B- Overzicht betalingen / ontvangsten
Wij hebben nog steeds geen facturen ontvangen van Molenheide ( restaurant ).
Op dit ogenblik is Webimpuls druk bezig met een aanmaak zodat spelers zelf interclubresultaten kunnen
ingeven. Hier zal uiteraard ook nog een afrekening van volgen.

5.

INTERCLUB
Evaluatie start / ingeven wedstrijdformulieren / controle’s
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De dinsdag- en zaterdagcompetities zijn probleemloos gestart.
De gewestraad hoopt dat we rond eind oktober kunnen starten met het ingeven van de interclubformulieren
door de spelers. Er wordt éénparig beslist dat zowel het verzenden van de ingevulde uitslagen als het wedstrijdblad
uiterlijk daags na de wedstrijd om 19u30 dient te gebeuren. Na een korte aanpassingsperiode zal er voor
beide bij “ te laat of niet ontvangen “ een MS volgen van 5€. Dit zal vermeld worden in het HR.
Afspraak is in samenwerking met Johan en Henri om zeker 2 controle’s/maand uit te voeren bij de interclub.
Jammer genoeg stelden zich al in de eerste maand problemen zodat er slechts 1 controle werd uitgevoerd.
De gewestraad hoopt er wel van uit te mogen gaan dat vanaf oktober dit probleem zich niet meer zal stellen.
6. GSC:
Het blijft moeilijk om refs te motiveren om de hun toegestuurde intentielijst in te vullen. Persoonlijk contact , hoe
tijdrovend dan ook, zal nodig zijn.
Het dient afgeraden te worden om refs te selecteren voor een ranking als zij ook nog deelnemen. Gelukkig kon
VSF Limburg bij de NR 1 M40+ in De Maxx rekenen op Luikse hulp ( Dispas Olivier ).
7 JEUGD- EN LEDENWERVING:
Verslag vergadering 22.09 / Molenheide / Zomer Cup / Initiaties
De evaluatie van Molenheide maakte heel duidelijk dat , ondanks de inzet van Jan Ceyssens en Jan Willekens , de
doelstellingen niet konden gerealiseerd worden. Of er nog een volgende editie komt in 2017 dient de eerstvolgende
maanden bekeken te worden.
ZomerCup 2017.Het geringer aantal aangeslotenen -16j zorgde voor minieme inschrijvingen waardoor we niet
anders konden dan deze events te annuleren.
Snookersessies in Play Ball. Op basis van de ervaringen vorig seizoen werd het onderstaande besloten:
- Sessies om de 6 weken
- Max 2 deelnemers per tafel ( dwz min 8 en max 16 )
- Enkel deelnemen na inschrijving via Hanco
e
- Deelnemers mogen niet-leden zijn, alle jeugd -16 en vwb leden enkel degenen die in 5 en/of 6 afd spelen ,
alsook reserven.
9. GTC:
Op een voorafgaandelijke vergadering van VSF Vlaanderen verzocht dhr Lefevre G. ( ondervoorzitter VSF en
voorzitter BBSA ) dhr Abels Sven ( VBR ) om de voorzitters van elk gewest een toegangscode Netque te bezorgen.
Bedoeling is om alzo in de mogelijkheid te zijn leden uit hun eigen gewest in te schrijven voor een BR of NR indien
de leden in de onmogelijkheid zouden zijn om dit zelf te regelen of via hun club. Dit was geen probleem maar is nu,
diverse weken later , nog steeds niet geregeld. Ergerlijk is het feit dat het hoogste orgaan ( AV BBSA ) zulks ook al
maanden geleden beslist had maar dat dhr I. Uytdenhouwen hier ook geen gevolg aan heeft gegeven. VSF
Limburg kan zijn leden bij problemen dus niet verder helpen en dient ze door te verwijzen naar het secretariaat
in Gent.
Gewestelijke rankings. De gewestraad keurt 2 aanpassingen TR unaniem goed. Carlo kan , als tornooileider ,
om sportieve redenen, te alle tijden afwijken van de schema’s in het TR. Er zal dan wel degelijk eerst overlegd
worden. Om de rankings Cad/Jun/Lad te laten doorgaan zijn minimum 4 inschrijvingen vereist.
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10. VARIA:
- SOV ( Snooker Opleiding Vlaanderen ) .
Dit is een organisatie vanuit VSF Vlaanderen die mits goede doelstellingen en geen onnodige kosten zeker
warm aan te bevelen is. Eddy ontving een lange mail van Danny Moermans , gericht aan dhr De Proost Didier ,
waarin Danny zich toch wel heel wat vragen stelde bij bepaalde acties. Vragen die ook leven bij heel wat leden.
Als Eddy , met toelating van Danny , deze mail doorstuurde , liet hij ook weten dat hij via dhr Wittebols vernam
dat er voor aanmaak van polo’s een factuur volgde van bijna 650€ .
- Volgende gewestraad op 02 december om 19u30.
Namens de gewestraad ,
Eddy Jamro

