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: 011/75.63.36 - FAX: 011/72.79.88 - E-mail: eddy.jamro@telenet.be

V E R S L A G
2e VERPLICHTE ALGEMENE LEDENVERGADERING:
VSF Gewest LIMBURG
ZATERDAG 30 JUNI 2018 om 13u00 in zaal Martenshuys - Zonhoven.
Aanwezig : Severens N. – Kenens C. – Ceulemans G. – Monette F. – Jamro E.
Verontschuldigd : Tournel B. – Heusdens J.
Clubs : alle clubs waren aanwezig

AGENDA:
1. WELKOMSTWOORD
De voorzitter heet iedereen welkom. Het nieuwe seizoen staat al in de startblokken. We kunnen nu al zeggen dat Limburg
het goed blijft doen. Ook onze spelers voelen zich goed en doen het goed , dit blijkt opnieuw uit hun prestaties op de
VK’ s en het BK. Toch moeten we wel vermelden dat er komend seizoen twee clubs zullen verdwijnen. De gewestraad wil
’t Stokske en CKS bedanken voor hun jarenlange sportieve strijdvaardigheid
2. ENQUETE LIMBURG
Er werd naar alle leden een enquête toegestuurd om zo een beeld te krijgen van wat de spelers vinden over de werking van
VSF-Limburg en BBSA.
De enquête werd overlopen. Dit onderzoek heeft duidelijk aangetoond dat de spelers in Limburg tevreden zijn over de
werking en bestuur van VSF-Limburg maar stellen zich ook heel wat vragen over de overkoepelende werking van BBSA en
VSF Vlaanderen. Deze enquête zal op de website geplaatst worden.
3. BK 2018 ST TRUIDEN
Net zoals vorig seizoen mogen we terugblikken op schitterende prestaties van de Limburgse deelnemers.
Voor een totaal overzicht verwijzen we naar onze website.
Van de 11 mogelijke BK-titels gingen er maar liefst 5 naar Limburg . Ladies : Wendy Jans / U16 : Leclercq Julien /
U21 : Vanoppen Kobe / Teams : Zuma A / Men : Van Hove Kevin.
Verliezende finalisten waren : Dubbels : De Staelen Laurens ( met Vandersteen Alain ) / Refs : Vandevoort Kevin /
U18 + Men : Leclercq Julien .
4. PRIJSUITREIKING: "SEIZOEN 2017-2018".
Er werden 23 bekers overhandigd.
Teamkampioenen : Ere-Liga : Zuma A / 1e afd. : Bonaparte B / 2e afd. : Karteria B / 3e afd. : ’t Stokske B /
4e afd. : Erasmus D / 5e afd. : Re-Spot L / 6e afd. : Happy Snooker N / zat. : Erasmus E
Individuele kampioenen : Ere-Liga : Van Hove Kevin / 1e afd. : Achten Bjorn / 2e afd. : Goens Roel / 3e afd. : Saenen Yannick
4e afd. : Vliegen Matt / 5e afd. : Roost Jan / 6e afd. : Adriaens Johny + Aerts Luc / zat. : Stassen Johan
Rankingwinnaars : A-ranking : Van Hove Kevin / B-ranking : Deborggraeve Michel / U21 : Sokolowski Sybren /
Ladies : Vermeulen Inge / M+40 : Buteneers Mark / M+50 : Peetermans Johnny / M+60 : Schalleij Wim
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5. SAMENSTELLING REEKSEN 2018-2019 / KLEDIJ-CONTROLE INTERCLUB / HR VSF GL
Reeksen.
Na afloop van vorig seizoen werden de nieuwe reeksen samengesteld op basis van de reglementering. Ondanks het
afhaken van 2 clubs ( Team CKS + ’t Stokske ) werden zeer veel nieuwe ploegen ingeschreven door diverse clubs.
Noodgedwongen dienden we dan ook meer ploegen in de verschillende reeksen te plaatsen. Het worden dus allemaal
reeksen van 18 ploegen. Er zijn nu 2 reeksen ( Ere + 2e ) met 16 ploegen + 2x vrij , 1 reeks met 18 ploegen ( 1e )
en 4 reeksen met 17 ploegen met 1x vrij ( 3e + 4e + 5e + 6e ) Om de Kerst- en Nieuwjaarsweken vrij te houden start de
competitie al op 28 augustus. Vermits er mogelijks nog vakantiegangers zijn mogen, indien nodig, deze eerste speeldag,
uitzonderingshalve, wedstrijden uitgesteld worden tot maximum 09 september.
De zaterdagreeks bestaat nog slechts uit 6 ploegen. Om deze spelers niet te ontgoochelen werd besloten om deze
toch op te starten met een zaterdag 1 , 2 en 3. Er zal ook in de loop van het nieuwe seizoen beslist worden of wij
met dergelijke lage aantallen nog verder een zaterdagcompetitie in stand kunnen houden.

.

Kledij-controle
Jammer genoeg stelden we vast dat elk seizoen meer en meer spelers geen rekening meer houden met de
kledijvoorschriften. Dit zal niet meer zonder gevolg blijven. Vanaf september zullen er in alle clubs wekelijks controles
plaats vinden. Bij de eerste vaststelling volgt nog een verwittiging. Vervolgens zal er tekens een MS volgen van 15€.
Het HR werd in die zin dan ook gewijzigd. Nog voor het seizoen start zullen alle spelers via mail hiervan in kennis
gesteld worden zodat onwetendheid niet zal geaccepteerd worden. De clubs worden ook verzocht om hun nieuwe
leden tijdig te informeren.
HR VSF GL
Zie hiervoor naar de website.
Art. B15, B18 en D8 werden gewijzigd en goedgekeurd.

6. SPELERSKLASSEN 2018-2019 / TORNOOIEN / INTERCLUB
Spelersklassen
Samen met de opmaak van de ledenlijst zal ook de lijst met de spelersklassen aangepast worden zodat iedere speler
bij de juiste club staat. Ook de lijst met de emailverantwoordelijken zal aangepast worden. Beide dokumenten zijn te
raadplegen op onze website.
Tornooien
Ook hier werden aanpassingen doorgevoerd. Het TR VSF GL kan hiervoor ingezien worden op de website.
Belangrijkste aanpassingen zijn :
- de wijzigingen van de verdeling prijzengeld A- en B-rankings
- er zal nog slechts 1 kadetten- en 1 damesranking plaats vinden.
- bij minder als 10 Inschrijvingen kan een ranking op 1 dag georganiseerd worden met als voorkeur ’s zondags
- bij kad/jun/dam is er geen inschrijvingsgeld. Maar FF’s zullen vanaf volgend seizoen aangerekend worden ( 10€ )
- net zoals bij de Masters +40 en +50 zullen er ook 4 rankings +60 georganiseerd worden.
Interclub
De dinsdag reeksen starten op maandag 27 , dinsdag 28 en woensdag 29 augustus.
De terugronde start op 08 januari 2019 en eindigt pas op 30 april.
De Kerst- en Nieuwjaarsweken blijven vrij.
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De zaterdagcompetitie start op 08 september.
7. ONTSLAG EN/OF VERKIEZING GEWESTRAADSLEDEN
Er zijn geen ontslagen.
David Bartholome werd als kandidaat-gewestraadslid door de gewestraad aanvaard en door de GAV unaniem verkozen.
8. VSF / BBSA
De voorzitter is op 14 juni naar de vergadering van VSF Vlaanderen geweest. Aanleiding hiervan waren de aanvallen die
VSF Vlaanderen maakt naar Limburg toe in hun laatste verslag. Hij heeft in het begin van de vergadering het woord
gevraagd. Er werd gedreigd om ons een boete te geven van €250 als wij, voor het financieel overzicht, niet gebruik maken
van Netque.
De voorzitter heeft op een correcte manier een monoloog gedaan over de grieven die Limburg heeft maar is ook kritisch
geweest over de werking van VSF Vlaanderen en BBSA.
Limburg heeft een duidelijk standpunt aangenomen nl:
- indien men ons deze boete oplegt, zal deze nooit betaald worden aangezien wij totaal onafhankelijk zijn van Netque en
de website van VSF Vlaanderen. Toch dragen wij hiervoor jaarlijks bij zonder enige vorm van protest.
- De aanvallen naar bestuur én spelers van Limburg moeten stoppen. We zijn een correct werkend gewest dat zijn
betalingen altijd TIJDIG overmaakt en goed werkt. We hebben een schitterende groep van gewestraadsleden en doen al
het mogelijke om op EIGEN kosten aan jeugdwerking te doen. Er zijn weinig gewesten die dit ook kunnen zeggen.
- VSF heeft €40.000 op de rekening staan maar toch vragen zij extra geld aan de leden en dit terwijl zij enkel de VKrankings organiseren. Aangezien er binnen VSF geen ingrijpende veranderingen zijn stelt de voorzitter zich dan ook de
vraag waarom er meer geld nodig is voor VSF Vlaanderen.
- In de nieuwe statuten, die op 14 mei gepubliceerd werden, staat geschreven dat de voorzitter en penningmeester de
onbeperkte macht krijgen. De voorzitter gaf hier de opmerking dat dit eerder lijkt op communisme dan op democratie
en dit kan bijgevolg ook niet toegelaten worden.
- SOV krijgt al jaarlijks een serieuze financiële toelage voor hun werking en vragen nu nog meer terwijl zij maar een 7-tal
activiteiten doen per jaar met reeds aangesloten leden. Echte inspanningen om jeugd aan te trekken wordt er niet
gedaan. Geen enkele samenwerking om mee te werken tijdens de European Masters waar de kleine tafeltjes geplaatst
werden voor de schoolkinderen, idem tijdens het laatste BK te St-Truiden. Volgens Sport Vlaanderen dient men de
subsidies die men krijgt te gebruiken om snooker te promoten bij de jeugd en niet om de al aangesloten jeugdspelers
verder op te leiden. Dit laatste dient te gebeuren door de gewesten zelf.
Op basis van deze gegevens heeft de voorzitter aan de voorzitter van VSF laten weten dat VSF-Limburg zich gaat beraden
om na te gaan of een samenwerking met VSF Vlaanderen nog mogelijk is.
Hierna hebben de voorzitter en Hanco Monette de vergadering verlaten.
Aangezien de voorzitter van BBSA verontschuldigd was, heeft Noël dit punt verder toegelicht.
- Het tornooiformat BR en NR zullen herbekeken worden.
- BBSA zou de verhoging van het lidgeld met €5 om hun werking te kunnen financieren integraal moeten ontvangen..
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9. SLOTWOORD.
De voorzitter wil iedereen bedanken voor de inspanning van het afgelopen seizoen. In het bijzondere de bestuursleden van
de clubs maar ook de uitbaters.
Ook heeft hij een balans opgemaakt na één jaar voorzitterschap. Hieruit laat hij weten dat er op Nationaal en Vlaams vlak
nog zeer veel werk is maar dat het ook tijd wordt dat er iets veranderd.
Hij wil dan ook dank uitspreken naar alle gewestraadsleden die niet alleen schitterend gewerkt hebben maar waar het ook
aangenaam werken mee is. Hij besluit dat hij een trotse voorzitter is.
Verder wil hij iedereen een fijne vakantie toewensen.

De volgende Verplichte Gewestelijke Algemene Vergadering vindt plaats op zaterdag 11 augustus
om 13 uur in het Martenshuys - Zonhoven.

voor de Gewestraad Limburg,
voorzitter ,

Severens Noel

