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
3e VERPLICHTE ALGEMENE LEDENVERGADERING
ZATERDAG 11 AUGUSTUS om 14u00
Aanwezig : Severens Noel / Kenens Carlo / Monette Frank / Tournel Bart / Bartholome David / Jamro Eddy /
Ceulemans Gino.
Verontschuldigd : Heusdens Johan
Club : met uitzondering van Erasmus waren alle clubs aanwezig.

1. WELKOMSTWOORD
De voorzitter dankt iedereen voor hun aanwezigheid. Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Er zijn een aantal
wijzigingen doorgevoerd. Dit is zowel op niveau van BBSA , VSF Vlaanderen als VSF Limburg.

2. VOORBESCHOUWINGEN: SEIZOEN 2018-2019.
-

Interclub: reeksen + kalender
o Reeksen:
▪ ere-afdeling: 16 ploegen
▪ 1ste afdeling: 18 ploegen
▪ 2de afdeling: 16 ploegen
▪ 3de afdeling: 16 ploegen
▪ 4de afdeling: 17 ploegen
▪ 5de afdeling: 18 ploegen
▪ 6de afdeling: 16 ploegen
▪ Zaterdagafdeling: 6 ploegen.
o Kalender
De start van de competitie begint op 28 augustus en zal eindigen in de week van 30 april.
Er is een winterstop van 18 december tot 08 januari.

-

Beker van Limburg
De inschrijvingen dienen te gebeuren voor 17 september 2018.

-

Zaterdagcompetitie
Voor 30 april 2019, zal de gewestraad in overleg met de zaterdagploegen, beslissen of dat het
daaropvolgende seizoen nog een zaterdagcompetitie zal plaats vinden. Heel belangrijk is dat er dan
minstens 8 ploegen moeten zijn.

-

Controles
Er zullen volgend seizoen WEKELIJKS controles uitgevoerd worden. Er wordt gelet 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 boete
volgen van €15.
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Alle clubs zullen iedere maand gecontroleerd worden en dit zal gebeuren via een willekeurig verloop.
Een zeer belangrijk besluit dat de gewestraad genomen is het volgende:
EEN JEANSBROEK OF SPIJKERBROEK WORDT NIET TOEGELATEN !!!!!
Het is niet de bedoeling om veel boetes te moeten/gaan innen maar om iedereen te sensibiliseren zodat de
regels correct worden toegepast. De regels zijn voor iedereen duidelijk en zeer transparant.

3. TOEWIJZING A-B LIMBURG RANKINGS
De tornooikalender werd ondertussen op de website gezet. We hebben getracht om aan ieders wensen te voldoen.
De lijst werd overlopen.
A-rankings : Zuma / De Kreeft / De Maxx / Play ball
B-rankings : Riley Inn ( + De Kreeft ) / Play Ball / Re-Spot ( + Play ball ) / De Maxx
4. TOEWIJZING Gewestelijke : - Kadettenranking : Re-Spot
- Juniorenrankings : De Maxx / Riley Inn / Play Ball / De Kreeft
- Damesranking : Zuma
- Masters +40 rankings : De Kreeft / Zuma / Riley Inn / Play Ball
- Masters +50 rankings : Zuma / Play Ball / De Maxx / Riley Inn
- Masters +60 rankings : Riley Inn / De Kreeft / Play Ball / De Maxx
De tornooikalender werd overlopen
5. TOEWIJZING

:

Belgium Rankings:
Hierin werd besloten binnen BBSA om terug naar één tornooi te gaan. Belangrijk hierin is dat voor het organiseren
van deze tornooien er minstens 20 tafels nodig zijn en vanaf 129 deelnemers 24 tafels.
De eerste BR gaat dit jaar door in Limburg. Deze zal georganiseerd worden door Riley Inn en Play-Ball.

6. VARIA. : referees/club / tafelkeuringen
Voor de start van de competitie zullen de tafels gekeurd worden door de gewestraadsleden. Deze zullen gebeuren
één week voor de competitiestart (van zondag tot zondag). Ontvang deze mensen op een correcte manier en zorg
ervoor dat alles in orde is. Er zal contact opgenomen worden met de club om een moment af te spreken.
Alle clubs zijn in regel betreffende hun scheidsrechters.
Er is in het HR het volgende opgenomen
6.6. Gedragscode media
Alle leden dienen zich bewust te zijn dat ze ambassadeur van de vereniging zijn. Bepaalde positioneringen op
sociale media sites zoals Twitter, Facebook, enz. kunnen de vereniging ernstige imagoschade opleveren. Hetzelfde
geldt voor uitspraken naar alle andere media kanalen zoals TV, radio, kranten enz..
Leden mogen geen berichten/foto’s/video’s online delen die de vereniging op enige manier kunnen schaden en/of in
een negatief daglicht kunnen stellen.
Leden zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de berichten die ze op sociale media plaatsen of via andere media
kanalen verspreiden. Zij zijn zich ervan bewust dat wat zij publiceren voor lange tijd op internet aanwezig blijft en dat
deze uitlatingen aan hen persoonlijk worden toegekend.
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Van de leden wordt verwacht dat zij voorzichtig zijn bij het publiceren over, of in discussie gaan met anderen.
Verkeerd opgevatte of slecht onderbouwde stukken, kunnen direct nadelige gevolgen hebben voor de persoon zelf
of voor de verenging.
Bestuurders en andere leidinggevenden, die namens de vereniging het beleid uitdragen, hebben een bijzondere
verantwoordelijkheid bij het gebruik maken van sociale media of het te woord staan van de geschreven of
gesproken pers.
Voor deze mensen geldt dat iemand altijd wordt gezien als vertegenwoordiger van BBSA, ook als hij of zij een
privémening verkondigt.
Wanneer de Raad van Bestuur er kennis van neemt dat een lid handelt in strijd met bovenstaande uitgangspunten
kan dit lid gedagvaard worden om voor de Raad van Bestuur te verschijnen en stelt deze zich bloot aan eventuele
sancties.
Dit deel van het HR zal door het gewest nog eens gestuurd worden naar alle leden.

7. UITREIKING : NIEUWE LIDKAARTEN 2018 - 2019.
: INTERCLUB WEDSTRIJDFORMULIEREN

8. SLOTWOORD
De volledige gewestraad wil iedereen een sportief seizoen toewensen met geweldige hoogtepunten. Toch willen we
benadrukken dat het sportieve primeert boven de prestatie. Wees ook niet altijd te kritisch naar de organisatie want
het zijn nog steeds vrijwilligers die trachten om alles zo goed mogelijk te organiseren.
Bedankt voor jullie aanwezigheid en veel succes gewenst.

Noel Severens
Voorzitter VSF Gewest LIMBURG

