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
VRIJDAG 02 DECEMBER 2016 om 19u30
in Zonhoven
Aanwezig: Kenens C. / Heusdens J. / Tournel B. / Monette F. / Biesma ns H.
Verontschuldigd : Ceulemans G.
1. WELKOMSTWOORD DOOR DE VOORZITTER:
Mogelijke wijziging lokatie wegens sluiting .
Via de krant vernemen wij de mogelijke sluiting van ons huidig vergaderlokaal. Er zijn echter voldoende
uitwijkmogelijkheden.
2. VERSLAG VORIGE GEWESTELIJKE VERGADERINGEN:
Kermeta :goedkeuring verslag van 29.09.16
Op verzoek van Hanco worden enkele regels aangepast waarna het verslag werd goedgekeurd.
3. VERSLAGEN VORIGE NATIONALE VERGADERINGEN:
VSF vergadering
BBSA vergadering
Op dit ogenblik wordt Limburg overkoepelend nog vertegenwoordigd door :
AV BBSA : Heusdens J. / Kenens C. ( heeft ontslag genomen )
RvB BBSA : Kenens C. ( heeft ontslag genomen )
AV VSF : Ceulemans G. / Monette F.
RvB VSF : Monette F.
Als we echter de recentste publicaties in het Belgisch Staatsblad bekijken , is het wel niet meer te volgen.
Eigenlijk dienen we ons vragen te stellen bij een heel aantal namen die er ofwel niet op staan ofwel er nog
altijd op staan. VSF Limburg dient inderdaad vacatures in te vullen maar zolang de publicaties in het Staatsblad
niet up-to-date zijn, blijft het niet echt makkelijk en logisch.
De voorzitter zal informeren bij Freija ( VSF Vlaanderen ) en Nico ( BBSA ) om de juiste samenstelling van de
AV’s en RvB van beide vzw’s te ontvangen.
De gewestraad VSF Limburg heeft nog altijd geen mogelijkheid om eender welk lid in te schrijven voor
een BR en/of NR .
VSF Vlaanderen heeft beslist dat bij een transfer tussen 01.08 en 30.04 de betroffen leden een
administratieve kost aangerekend krijgen van 15 euro.
Uit het verslag van de RvB VSF van 20.10 blijkt d at SOV ( dhr Didier De Proost ) overweegt om een klacht in te
dienen tegen Eddy.
4. KASVERSLAG:
A- Stand op 02.12.16 : zicht : 7.266,31€
B- Overzicht betalingen / ontvangsten
Het online ingeven van interclub alsook de opstart van de samenwerking met LBSA maakt dat VSF Limburg
hoogstwaarschijnlijk dit boekjaar niet break-even kan draaien.
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Beslissing BBSA ivm onkosten tornooileiding BR en NR .
De gewesten dienen vanaf dit seizoen zelf in te staan voor de kosten tornooileiding bij de organisatie
van een BR en/of NR. Indien VSF Limburg echter een beurt van een ander gewest verzorgt, dient dit
gewest deze kost aan VSF Limburg te storten. Dhr Lefevre G. ( voorzitter BBSA ) bevestigde dit recent
ook per mail.
Afspraken onkosten tornooileiding gewestelijke rankings.
De geldende afspraken worden behouden maar worden volgend seizoen herzien.
Onkosten- en verplaatsingsvergoedingen allerlei.
Verplaatsingsonkosten worden aangerekend aan 0,30€/km.
5.

INTERCLUB
Online ingeven
Sedert begin november worden de interclubresultaten door de leden zelf ingegeven.
De gewestraad is verheugd vast te stellen dat dit perfect verloopt.
Online-ingeven en versturen van het wedstrijdblad dient te gebeuren uiterlijk voor 19u30 daags na de
wedstrijd. Bij niet-naleven zal er in beide gevallen een MS aangerekend worden van 5€.
Controle interclub ( Johan Heusdens )
De controle’s verlopen normaal maar er blijkt toch een betere communicatie nodig te zijn tussen
Johan en Henri.

6. GSC ( Bart Tournel )
Voorstel Bart gewestelijke referees.
Bart stelde voor om de onkostenvergoedingen van de referees bij de gewestelijke rankings ( cad/jun/lad:
mast 40+ en 50+) te herzien. Dit komt terug aan bod bij de start van volgend seizoen.
Evaluatie LK Refs in De Maxx.
Dit event moet in 2017 eind augustus in Riley Inn plaats vinden. Er zal gesleuteld worden om nog enkele
dingen ( beker – TL – ref finale … ) beter af te spreken.
7. GTC ( Carlo Kenens )
Voorstel B. Poilvache
Carlo ontving van Bjorn een voorstel. Samen met eigen voorstellen zal dit voor aanvang volgend seizoen
besproken worden.
Evaluatie GR Masters 60+ in Re-Spot.
Dit event werd heel enthousiast onthaald en is zeker voor herhaling vatbaar.
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8. LEDEN- en JEUGDWERKING ( Hanco Monette )
Start samenwerking U-21 tussen VSF Limburg en LBSA.
Na enkele samenkomsten werd er een samenwerking tussen VSF Limburg en LBSA afgesproken die
startte begin november. Met ongeveer een 20-tal deelnemers werd deze start zeker niet gemist.
Er zal in februari een evaluatie volgen die richtinggevend dient te zijn.
9.

VSF Limburg
Huidige situatie intern en extern.
Wantrouwen ! Ongeloof ! Zowel intern als extern zijn er heel wat pijnpunten waar de gewestraad in het belang van
alle Limburgse snookerleden en clubs dringend werk van moet maken.
Evaluatie functies gewestraad.
De huidige functies uitgevoerd door de gewestraadsleden houdt rekening met de tijd die iedereen er als vrijwilliger
kan voor vrij maken.
Finale afspraken betreffende back-ups voor deze functies.
Het allerbelangrijkste in ons snookergebeuren zijn de clubs en hun leden. Alhoewel op dit ogenblik de werking
tot tevredenheid van de meesten verloopt, mag niemand onmisbaar zijn. De volgende back-ups werden dan ook
afgesproken.
Eddy – Carlo
Carlo – Gino ( deze was afwezig en zal een mail ontvangen op verzoek van de gewestraad )
Bart – Hanco
Hanco – Bart, Eddy, Carlo
Henri – Johan
Johan - Henri
Gino - Carlo

10. VARIA
- We ontvingen een mail van Derden D. ( en info van Carlo die aanwezig was ) over de Masters 40+ in De Kreeft
betreffende het gedrag van speler Cornitensis Rik. Welke ook zijn beweegredenen mogen zijn , dit gedrag zal
niet meer getolereerd worden. Re-Spot wordt dan ook verzocht om hem te informeren want bij een volgend
gebeuren kan hij niet meer opgenomen worden bij tornooien en volgt minstens een MS.
- Jaarlijks worden de clubs financieel beloond voor hun medewerking aan A- en B-tornooien. Zuma verzocht om ook
de deelnemers in de andere categorieën mee in rekening te brengen. Wordt besproken in de voorbereiding naar
volgend seizoen.
- Gezien de overvolle kalender verzocht Hanco om naar volgend seizoen te trachten wijzigingen aan te brengen
om ruimte te scheppen. ( Voorbeeld : 4 ipv 5 rankings / zo min mogelijk opsplitsingen naar zat en zon enz )
Ook dit item komt terug aan bod.
- Volgende vergadering : einde januari 2017 , datum werd nog niet afgesproken.
Namens de gewestraad ,
Eddy Jamro

