Vlaamse SnookerFederatie
ERKEND LID VAN BBSA/VSF-Vlaanderen – Erkend door BLOSO
Zetel: 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

AGENDA
GEWESTRAADSVERGADERING
VRIJDAG 27 JULI 2018 om 19u30
in MARTENSHUYS - ZONHOVEN
Aanwezig : Ceulemans G. – Heusdens J. – Monette F. – Tournel B. – Kenens C. – Jamro E. – Bartholome D. –
Severens N.

1. WELKOMSTWOORD DOOR DE VOORZITTER:
De voorzitter heet iedereen welkom op de eerste vergadering ter voorbereiding van het nieuwe seizoen. Een nieuw
seizoen dat weer een aantal uitdagingen met zich mee gaat brengen want er zijn toch wel wat veranderingen die
doorgevoerd zullen worden.
De voorzitter wenst ook David Bartholome welkom te heten als nieuw bestuurslid binnen het gewest Limburg.
2. VERSLAG VORIGE GEWESTELIJKE VERGADERINGEN:
Goedkeuring verslag van 20.04
Het verslag werd goedgekeurd.
3. VSF VLAANDEREN / BBSA :
VSF Vlaanderen:
Noel geeft aan dat sinds de Gewestelijke Algemene Vergadering er geen nieuwe vergadering van VSF Vlaanderen
meer geweest is.
BBSA:.
Tornooikalender:
Deze werd overlopen. Nico heeft deze verder aangepast en doorgestuurd naar de leden van RVB voor
goedkeuring. Zij hebben deze moeten goedkeuren voor vrijdag 27/07/2018.
Het weekend van 06 en 07/10 is vrijgehouden voor de European Masters in Lommel en de Ladies in de Maxx.
Het VK Teams zullen verplaatst worden naar 09 en 10/03.
Tornooiformat:
We gaan terug naar 5 tornooien:
4 BBSA en 1 VSF (zie kalender 30/03 31/03 VR kampioenschap). De reden waarom een VSF-tornooi mee de
afvaardiging voor het BK mee bepaalt, is om de Vlaamse kampioenschappen meer inhoud geven. De gewestraad
heeft hierover toch wel een ernstige opmerking gemaakt. Aangezien het 5de tornooi onder VSF valt, kan dus FFS
(Franstalige Federatie) hieraan niet deelnemen. Men geeft aan de voorzitter van BBSA mee dat men beter de 5de
BR ook onder BBSA laat doorgaan.
Johan Heusdens geeft aan dat dit inderdaad binnen BBSA moet besproken worden en dat hij dit probleem zal
voorleggen op de volgende vergadering van de RVB.
Er komt dus terug één Belgium Ranking. De top 64 is steeds geseed.
Een belangrijk verhaal hierin is dat men start met best of 5 frames en vanaf 1/32 best of 7 frames.
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Elk gewest dient een Ranking te organiseren. Omwille van dit gegeven hebben de gewesten 20 tafels nodig. Voor
Limburg kan dit met 3 of zelfs 2 clubs maar voor andere gewesten zijn dit er meestal 4.
De aanbesteding (€600) voor de toekenning van de BR’s blijft hetzelfde maar de toekenning gebeurt uiteraard door
het gewest.
Er zijn enkel op zondag 8 scheidsrechters nodig (16de finales). Op zaterdag zijn er geen maar er zal één
hoofdscheidsrechter aangeduid worden door BRA die op zaterdag de ganse dag aanwezig moet zijn. Tornooileider
en hoofdscheidsrechter kunnen nooit dezelfde persoon zijn.
Vergoedingen tornooien:
Tornooileider €60/dag
Hoofdscheidsrechter zaterdag €40.
Scheidsrechters €16/match.
Hanco haalde aan dat de vergoedingen van de scheidsrechters ook eens onder loep moeten genomen worden.
Alles wordt duurder en iedereen krijgt een hogere vergoeding maar die van de scheidsrechters blijven ongewijzigd.
De voorzittter vraagt aan Bart om dit voor te leggen op de volgende vergadering van de BRA.
Prijzengeld wordt terug uitgereikt per tornooi maar niet volledig. Het totaalbedrag van €9500 blijft ongewijzigd. Er
werd voorgesteld om per tornooi volgende verdeling te maken voor de top 16
Winnaar
€ 200
Runner-up
€ 100
1/2 finalisten
€ 60
Kwartfinalisten
€ 45
Laatste 16
€ 30
totaal
€ 900
(x 5 = € 4500)
De overige € 5000 gaat naar de eindprijzenpot.
Jan Mortele heeft zich kandidaat gesteld om tornooicommissaris te zijn.
De opsplitsing van de Nationale Rankings blijven hetzelfde.
De verschillende rankings (one year, one year plus en ranking per tornooien blijven ook hetzelfde.
Opvolging Forfaits
Mariska (secretariaat) zal in de toekomst, na een FF, een mail sturen naar de speler en de voorzitter van het gewest
waar duidelijk vermeld staat hoeveel men moet betalen, tegen welke tijd en op welk rekeningnummer.
BK
Er is een voorstel om de tickets voor het BK binnen de gewestelijke rankings (aantal per categorie) niet te verhogen
maar ook niet verlagen. Er is een voorstel gekomen om een qualifyersronde te spelen. Deze zal plaats vinden op 27
en 28 april. Hier kunnen natuurlijk ook spelers deelnemen die geen enkele gewestelijk tornooi hebben gespeeld.
Slecht de winnaar per categorie van deze ronde krijgt een extra ticket voor het BK. Dit zal op de volgende
vergadering van de RVB BBSA komen.
Afvaardiging
Het verhaal van SOV om mensen (jeugd) voor te dragen voor afvaardiging ten koste van de 3de, 4de of zelfs 5de
geplaatste speler volgens de ranking is niet/nooit correct. De nummers 1 en 2 gaan op kosten van BBSA.
Noël heeft volgend voorstel gedaan tijdens de vergadering:

Vlaamse SnookerFederatie
ERKEND LID VAN BBSA/VSF-Vlaanderen – Erkend door BLOSO
Zetel: 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

De volgende spelers 3 tot en met 5 (als er bijvoorbeeld 5 spelers mogen gaan) dienen/kunnen op eigen kosten te
gaan. Belangrijk is wel dat men de spelers tot en met nummer 5 van de ranking de kans moet geven om te gaan.
Indien deze niet willen/kunnen gaan, dan pas kan men vragen aan SOV om zelf een speler voor te dragen. Dit zal
op de volgende vergadering van de RVB besproken worden.
Het voorstel voor om een financiële teruggave te voorzien voor hun prestaties zal ook nog verder besproken
worden. De financiële kost voor BBSA zal zeer beperkt zijn.
Dit zal op de volgende vergadering van de RVB BBSA komen.
4. KASVERSLAG:
A. Stand op 27.07.18
Eddy geeft een overzicht van de huidige financiële stand.
B. Overzicht betalingen / ontvangsten
Binnen afzienbare tijd moeten de lidgelden nog doorgestort worden naar VSF Vlaanderen .
Verzoek om financiële tussenkomst van Wendy Jans / Kevin Van Hove / Johny Moermans / Nick Jansen.
Al verscheidene seizoenen tracht VSF Limburg haar leden te helpen via een financiele tussenkomst
bij hun afvaardiging naar een EK / WK die op eigen kosten gebeurt.
De gewestraad stelt echter ook vast dat het aantal Limburgerse die op eigen kosten deelneemt aanzienlijk is
toegenomen. Dit is budgettair niet langer houdbaar. Daarom heeft de gewestraad besloten dat
voor de laatste keer de som van 100€ zal gestort worden.
Wij hopen ook op jullie begrip . BBSA werd ook geïnformeerd dat telkens verwijzen naar een gewest niet langer
gewaardeerd zal worden.

5.

INTERCLUB
Reeksen
De reeksen werden overlopen en werden op de website geplaatst .
Controle’s
Er zullen volgend seizoen WEKELIJKS controles uitgevoerd worden. Deze zullen vooral bestaan uit controle op:
• Lidkaarten
• Kledij
De gewestraad heeft besloten dat spelers/ploegen die niet in orde zijn bij de eerste vaststelling een waarschuwing
gaan krijgen. De tweede keer dat men in gebreke blijft, zal er onherroepelijk een Minnelijke Schikking volgen.
Alle clubs zullen iedere maand gecontroleerd worden en dit zal gebeuren via een willekeurig verloop.
David Bartholome zal nagaan hoe deze controles best aan te pakken. Dit zal verder toegelicht worden op de
Algemene Gewestelijke Ledenvergadering van 11 augustus.
Zaterdagcompetitie
Dit seizoen heeft de gewestraad nog besloten om de zaterdagcompetitie te laten doorgaan. Er dienen voor het
seizoen 2019 – 2020 minstens 8 ploegen aan te treden in deze competitie om nog een vervolg te krijgen. De
gewestraad zal dit voor 30 april 2019 met de clubs van de zaterdagploegen bespreken.

6. GSC:
De nieuwe lijst werd besproken en zal op de website worden geplaatst.
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7. GTC:
Volgende clubs hebben ingetekend voor de organisatie van tornooien.
De Kreeft, Play-Ball, De Maxx, Respot, Riley-Inn en Zuma.
De kadetten- en damestornooien ( beide slechts 1/seizoen ) zullen samen georganiseerd worden in dezelfde club.
De tornooien zullen toegewezen worden op de volgende G.A.V. van 11 augustus.
8. GJC:
Er werd besloten om met de zondagsessies, waarbij zowel kinderen als volwassenen konden deelnemen, te
stoppen.
In navolging van de snookersessie met de kleine tafeltjes op het BK van St-Truiden, zijn er een vijftal kinderen die
verder begeleiding willen.
Met deze ( en andere ? ) kinderen zullen snookersessies georganiseerd worden.
Daartegenover heeft de gewestraad besloten om zich volledig in te zetten voor de jeugd (tot 16 jaar). Er zullen twee
zaterdagsessies georganiseerd worden per maand. Deze zullen plaatst vinden in De Play Ball te Hasselt. Er zullen
dus ongeveer 18 sessies plaats vinden in het seizoen 2018 – 2019.
Er zal een tienbeurtenkaart en een achtbeurtenkaart verkocht worden aan de deelnemers Deze kosten
respectievelijk €20 en €16. De verdere uitwerking gebeurt door Hanco.
Er is ook de intentie om terug een snookerstage te organiseren in Molenheide. Dit is enkel voor de jongeren die lid
zijn van VSF. Dit wordt verder uitgewerkt.
Dit initiatief wordt op 25 augustus verder besproken met de coaches.

9. VARIA:

− David. Bartholome zal binnen het bestuur volgende taken op zich nemen:
•
•

Controles
Back-up voor tornooien

− Rudi Vuurstaak heeft tijdens het BK dubbels forfait moeten geen. Dit had hij tijdig doorgegeven en wist dat er
een boete zou volgen. Rudi heeft echter nooit een mail hiervan mogen ontvangen. Het gevolg was dat omwille
van laattijdig betalen de boete verhoogd werd.
De voorzitter geeft aan dat er een miscommunicatie was. Hij stelt voor om deze extra verhoging van de boete
door het gewest te laten betalen. Goedgekeurd.

− Johan Heusdens vraagt dat er twee scheidsrechters aanwezig zijn op het Young Team Cup op 12 augustus in
Play-Ball te Hasselt. Bart zal hier voor zorgen.

− Hanco vraagt aan Carlo om de QR-code door te sturen.

Noel Severens
Voorzitter VSF Limburg

