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: Eddy Jamro – Ginderoverstraat 114 – 3590
Diepenbeek
TEL: 0473/83.42.17 - FAX: 011/72.79.88 - E-mail: eddy.jamro@telenet.be

Verslag
GEWESTRAADSVERGADERING
VSF Gewest Limburg
Vrijdag 12 oktober 2018
In zaal “Martenshuys”- Zonhoven om 19u30
Aanwezig: Jamro Eddy, Ceulemans Gino, Monette Frank, Kenens Carlo, Tournel Bart, Bartholome
David, Severens Noël

Afwezig: Heusdens Johan
1. WELKOMSTWOORD DOOR DE VOORZITTER:
De voorzitter heet iedereen welkom op deze vergadering.

2. VERSLAG VORIGE GEWESTELIJKE VERGADERINGEN:
Goedkeuring verslagen 30.06 / 27.07 / 11.08
Deze verslagen werden goedgekeurd

3. KASVERSLAG:
A- Stand op 12.10.18
Eddy geeft een overzicht van het kasverslag.
B- Overzicht betalingen / ontvangsten

4. INTERCLUB
•

Evaluatie controles interclub
De controles op zich verlopen vrij vlot maar de verslagen laten op dit moment op zich wachten. De
gewestraad vraagt aan de controle om wekelijks een verslag van de controles door te sturen naar alle
gewestraadssleden. Indien er verwittigingen uitgeschreven worden dienen de controleurs deze personen
binnen de twee weken opnieuw te bezoeken.
Opmerkingen:
Devos Jan verzond verschillende mails nav zijn ontvangen verwittiging. Het is, zoals eerder
afgesproken, David die hierop dient te replyen ! De verwittiging blijft behouden.
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Eventuele aanpassing HR i.v.m. aantreden reserven.
Naar aanleiding van het aantreden van W. Senders in 5e afdeling , heeft de gewestraad besloten dat
dit volstrekt volgens de reglementering gebeurde. Er komen dus geen wijzigingen aan de uitslag.
Toch is de gewestraad van oordeel dat het om sportieve redenen beter is , als genoemde niet meer in
de laagste reeksen zou aantreden. Dit kan echter niet verboden worden. Zijn statuut als reserve blijft
echter behouden.
De voorzitter zal hierover contact opnemen met de voorzitter van De Maxx.

5. GSC:
- Op 11 november heeft er een examen plaats voor de scheidsrechters voor graad 1, 2 of 3.
- Er zal binnenkort ook een examen uitgeschreven worden voor graad 4.
- De refereelijst van Limburg werd overlopen. Limburg zit in het algemeen goed wat betreft
scheidsrechters.
6. EUROPEAN MASTERS en EUROPEAN WOMEN’S MASTERS
EUROPEAN MASTERS:
Dit was ook dit jaar weer een succes ondanks het afzeggen van verschillende topspelers. Het was een mooie
finale die toch wel een hoog niveau haalde. De gewestraad wenst dan ook de organisatie en alle medewerkers te
feliciteren voor de inspanningen die zij geleverd hebben. Zij verdienen het om dit volgend jaar verder te mogen
doen. Het is natuurlijk aan World Snooker om dit te bepalen.
Naast het tornooi was er ook weer een initiatie met schoolkinderen. Dit jaar waren er slecht 10 tafels aanwezig
i.p.v. 12 waardoor we minder kinderen konden ontvangen. In totaal hebben er een 200-tal schoolkinderen
deelgenomen. Zij kregen een snookerdiploma, een medaille en de winnaar van de quiz kreeg van de organisatie
een keu met kist. Hierbij ook dank aan Jan Willekens en Wiljan Senders die deze begeleiding gedaan hebben.
EUROPEAN WOMEN’S MASTERS
Ook hier was het een gezellige drukte. Helaas heeft Wendy Jans de overwinning niet kunnen behalen. Zij verloor
met 3-2 in de halve finale. De uiteindelijke winnaar van Rianne Evans. Of dit tornooi volgend jaar nog plaats gaat
vinden in De Maxx is momenteel niet geweten. De gewestraad vindt het jammer dat er hier zo weinig dames uit
andere gewesten op ingeschreven hebben. Het was een unieke kans om eens te spelen tegen topspelers. Ook
vindt men het spijtig dat er zo weinig leden van de RvB BBSA zijn komen kijken.
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7. GTC:
GR1 M+50 in Zuma ivm Leenaers Ghislain
De gewestraad vernam dat deelnemer Leenaers Ghislain , om onaanvaardbare redenen , het tornooi verliet door
op te geven tijdens zijn laatste wedstrijd. Hierdoor benadeelde hij ook een andere deelnemer.
TR VSF GL G3 stelt :
Bij een FF ( tijdens of voor aanvang ranking ) krijgt een speler altijd 0 punten.
Een speler die , tijdens de poules , om onsportieve redenen , het tornooi
verlaat, zal een MS krijgen van 25€.
De gewestraad beslist voor toepassing van deze reglementering alsook om de speler effectief te schorsen voor

de 2e GR M +50 en voorwaardelijk voor de resterende.
Er wordt ook naar de clubs een mails verzonden waarin we aan de tornooileiding vragen om tijdens de tornooien
strikt de reglementen te volgen en toe te passen.

8. GJC:
Snookersessies Jeugd in Play Ball
Momenteel zijn er een 14 kinderen die deelnemen aan deze sessie. De gewestraad geeft aan dat de kosten van de
coaches niet te hoog mogen oplopen omwille van onze werkingsmiddelen. Voor deze kinderen zullen er verspreid
over het seizoen, 18 sessies georganiseerd worden.
Er zal een kosten- batenanalyse gemaakt worden door Hanco.
De gewestraad wenst Hanco te feliciteren voor de geleverde inspanningen maar ook met het huidige resultaat.
VSF- Limburg vindt het zeer belangrijk dat er aan jeugdwerking wordt gedaan en blijft hier dan ook met EIGEN
middelen werken aan de groei en opleiding van jonge spelers.

9. VSF Vlaanderen / BBSA :
VSF
Het verslag van de laatste vergadering werd overlopen. Hanco betreurt het dat het initiële verslag al zonder
goedkeuring is aangepast.
Er dient omwille van de GDPR een nieuwe foto genomen te worden van alle spelers. De pasfoto op de
identiteitskaart mag niet gebruikt worden. Eddy is hier al mee bezig maar een aantal clubs zijn nog niet in orde. De
gewestraad vraagt om dit zo snel mogelijk in orde te brengen.
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BBSA
De voorzitter van BBSA, Johan Heusdens, heeft een nieuwe visie opgesteld voor BBSA. Deze visie is de eerste
stap naar een nieuwe structuur maar dient nog volledig uitgewerkt te worden. Noël geeft toelichting over deze visie.
De gewestraad vindt het een zeer goede eerste stap maar er dienen wel nog een heel aantal zaken besproken te
worden.
De voorzitter zal de PP-presentatie van Johan doorsturen naar alle leden van de gewestraad en vragen om
opbouwend kritisch hun bemerkingen te geven .

10. VARIA:
-

Zoals eerder in het verslag aangehaald, vindt VSF-Limburg het zeer belangrijk dat men inzet op de
jeugd. De gewestraad is dan ook zeer trots dat Ben Mertens, de nieuwe wereldkampioen is bij de -16.
Een schitterende prestatie voor deze jeugdige speler. De gewestraad wenst hem dan ook van harte
proficiat toe.

-

Er wordt gevraagd om de suspensionlist aan te passen en door te sturen naar Nico De Vos.

Einde vergadering: 22u40

Noel Severens
Voorzitter VSF Limburg

