Verslag
GEWESTRAADSVERGADERING
VRIJDAG 15 NOVEMBER 2019 om 19u30
in MARTENSHUYS - ZONHOVEN
Aanwezig: Jamro Eddy, Kenens Carlo, Bartholomé David, Monette Hanco, Severens Noël
Verontschuldigd: Ceulemans Gino, Bart Tournel
1. WELKOMSTWOORD DOOR DE VOORZITTER:
De voorzitter heet iedereen welkom op de vergadering. Het seizoen heeft ondertussen al week twaalf van de
competitie achter de rug waardoor het tijd wordt om een tussentijdse evaluatie te maken.

2. VERSLAG VORIGE GEWESTELIJKE VERGADERINGEN:
Goedkeuring verslagen van 10 augustus 2019.
Verslag werd goedgekeurd.

3. KASVERSLAG:
A- Stand op 15.11.19 : Eddy geeft toelichting over de financiële stand van BBSA Limburg.
B- Overzicht betalingen / ontvangsten

4.

INTERCLUB
De controles tijdens de competitie worden nog maar twee keer per maand uitgevoerd. Deze beslissing werd
genomen omdat de spelers zich goed aan de gemaakte afspraken houden maar ook om in de verplaatsingskosten
te besparen.
In het algemeen verloopt de competitie vlot, alleen de administratie verloopt moeizaam. Dit probleem is niet enkel te
wijten aan de kinderziektes die nog tevoorschijn komen in de nieuwe website maar zeker ook aan de nonchalance
van de ploegen. Meestal gaat dit over het wedstrijdblad dat niet doorgestuurd word.
Eddy laat weten dat hij geen mails meer gaat sturen naar de ploegen die niet in orde zijn. Men krijgt voldoende tijd
om dit in orde te brengen. Ploegen die niet in orde zijn zullen in de toekomst een minnelijke schikking krijgen.
Er werd tijdens de vergadering gedebatteerd over de toekomst van de interclub. De vraag die aan bod kwam was of
dat als er nog clubs verdwijnen we de huidige reeksindelingen kunnen blijven houden. Aangezien dit een zeer
terechte bemerking is wordt er voorgesteld om hierover een vergadering te beleggen die vooral dit als agendapunt
heeft.

5. GSC:
Er werd scheidsrechtersmateriaal aangekocht om onze nieuwe scheidsrechters te voorzien van de nodige
hulpstukken. Het materiaal gaat van handschoenen, markers, dassen, emblemen, …
Bart zal een inventarislijst opstellen van wat er allemaal in voorraad is en dit bezorgen aan de gewestraad.

6. WEBSITE LIMBURG / BBSA
De website van Limburg werkt maar is nog steeds niet in orde. Ook bij BBSA en de andere gewesten zijn er nog
problemen. Eddy is zowel voor ons gewest als nationaal, de drijvende en soms ook wel drukkende kracht om onze
webmaster te informeren met al de gebreken en foutjes.
Dit is natuurlijk voor beide partijen onaangenaam maar iedereen wil dat alles in orde is.
Meestal zijn het kinderziektes die nog tevoorschijn komen maar een aantal zaken dienen gefinaliseerd te worden.
Alle documenten die clubs en spelers nodig hebben staan op de BBSA website. Enkel deze documenten worden
nog aanvaard door BBSA Limburg.

7. GTC:
De tornooien verlopen vlot al moeten we vaststellen dat de A-ranking minder succes heeft terwijl het
deelnemersaantal aan de B-ranking sterk toeneemt.
In het algemeen nemen er meer spelers deel aan de tornooien wat op zich positief is maar het begint zich te zeer te
manifesteren in welbepaalde categorieen.
Een aantal spelers geven aan dat zij, volgens hen, onrechtmatig spelersklasse 2 hebben gekregen waardoor ze niet
kunnen deelnemen aan de B-ranking. Het bestuur heeft de spelers ingedeeld in een klasse op basis van een aantal
criteria. De spelersklasse die opgemaakt is zeer transparant en moet ook duidelijk zijn voor de spelers. Betere
spelers horen niet thuis in een B-ranking om dan daar het prijzengeld te kunnen pakken. Hieraan doen wij NIET
mee.

8. GJC:
Snookersessies Jeugd in Bonaparte
De opkomst is zeer goed. Het grootste probleem is het vinden van coaches. Deze mensen zijn natuurlijk net altijd
beschikbaar en vervanging vinden is niet gemakkelijk.
Er wordt aan Hanco gevraagd om een reservelijst aan te maken. Hierop staan natuurlijk de mensen die zich bij
hoogdringendheid kunnen vrijmaken. Het lijkt ook aangewezen om een overzicht te maken van de lesdagen en daar
de coaches op laten intekenen. Hierdoor is het mogelijk om sneller op zoek te gaan naar een vervanger.
De financiële ondersteuning die BBSA Limburg momenteel doet is ontoereikend om alle coaches te betalen. Om
deze mensen hun kosten te kunnen vergoeden is er een extra toelage nodig van om en bij de €2000.
De voorzitter zal nogmaals aan BBSA vragen of dat hier een toelage mogelijk is. De vorige keer werd dit niet
goedgekeurd ondanks dat Limburg het enigste gewest dat een jeugdwerking heeft. Misschien dat het nieuwe
bestuur onze inspanningen en noden wel (h)erkend.

9. VARIA:
• Er dient gekeken te worden of dat Ethias bereid is om BBSA Limburg te willen sponsoren. David gaat dit
bekijken.
• Er wordt gevraagd waar het BK in 2020 zal doorgaan. Dit wordt op de volgende vergadering van BBSA
besproken. Men geeft aan dat als we het weer laten doorgaan in een club, mensen gaan afhaken. De spelers

hebben vorige keer begrip getoond omwille van de heisa maar er werd toen beloofd om het in 2020 terug in een
venue te organiseren.
• Op 14 december worden alle spullen van het BK die nog in de Play Ball staan terug gebracht naar Winters. Carlo
neemt contact op met Winters en regelt een busje. Eddy regelt met Freddy om die dag om 10u binnen te
kunnen.
Volgende vergadering: donderdag 06 februari 2020.

De voorzitter wil iedereen bedanken en wenst iedereen prettige feestdagen toe.

Noel Severens
Voorzitter BBSA Limburg

