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 14 december 2018
In zaal “MARTENSHUYS”- Zonhoven om 19u30
Aanwezigen : iedereen aanwezig behalve Heusdens Johan .

1.

Welkomstwoord
De voorzitter dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en hoopt op een constructieve vergadering. Er staan
een aantal punten op de agenda waarbij de mening van elk gewestraadslid belangrijk is en dit in functie
van onze toekomst.

2.

Financiën
Eddy geeft het financieel overzicht.

3. Interclub 2018 – 2019
• Evaluatie competitie
De competitie is bijna halfweg. Er zijn geen noemenswaardige problemen vastgesteld tot nu toe. De
afspraken inzake wedstrijdverloop en het indienen en invullen van de wedstrijden verlopen vlot.

De wedstrijdformulieren dienen binnen de 48 uur ingegeven te worden. Er zal van nu een reminder
gestuurd worden na 36 uur. De ploegen hebben dan nog welgeteld 12 uur om zich in orde te stellen.

De competitiekalender wordt volgend seizoen herbekeken. We stellen vast dat er dit jaar teveel
ploegen uit of thuis moeten spelen na elkaar wat niet aangenaam is.

• Evaluatie controles
Ook de controles verlopen vlot maar hier krijgen we wel de nodige reacties. Dit gaat van te streng tot
het niet eens zijn over de gemaakte vaststellingen. Er wordt wel gevraagd dat als er een reactie komt
op een controle, de tweede controleur dit dan tegen de volgende wedstrijd terug controleert. Een
opmerking over een controle via mail dient altijd door de eindverantwoordelijk ( David ) beantwoord.

De controles hebben een positieve invloed op het in orde zijn met documenten en de
kledijvoorschriften. De frequentie van controles blijven hetzelfde. Op het einde van het seizoen volgt
een evaluatie.
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4.

GTC
De tornooien lopen vlot en de inschrijvingen zijn meestal dik in orde. De reminders van Carlo
zijn daar zeker niet vreemd aan.

5.

GSCC
• Evaluatie tornooien
Zoals gemeld verlopen de tornooien vlot, alleen moeten we vaststellen er een probleem blijft bij het
vinden van scheidsrechters. De scheidsrechters worden door Bart gecontacteerd/gebeld maar het
blijft een probleem.
De gewestraad heeft besloten om volgend seizoen de intentielijst te vervangen door een
aanduidingslijst. De scheidsrechters krijgen dan een tornooi toegewezen waarop ze moeten
aantreden. Indien men dan belet is dient men zelf een andere scheidsrechter te contacteren die
hem/haar vervangt. Deze wijziging dient te alle tijden gemaild aan Bart die vervolgens de lijst aanpast.
Er zal een mail verzonden worden inzake deze materie door de scheidsrechterscommissie.

• LK scheidsrechters
Hier is geen interesse meer voor. De gewestraad beslist om dit tornooi af te schaffen.

6.

Jeugdwerking
De jeugdwerking loopt zeer goed. Op dit moment hebben we een 20-tal kinderen die om de twee weken
deelnemen aan de snookersessies. Ondertussen zijn hiervan al een 8-tal kinderen die zich aangesloten
hebben bij VSF. Een knappe prestatie waarin Hanco de drijvende kracht is binnen het gebeuren. De
gewestraad wenst hem hier dan ook voor te bedanken. Er wordt aan Hanco gevraagd om op zoek te gaan
naar begeleiders die de coaches kunnen ondersteunen en de capaciteit hebben om kinderen te begeleiden
omdat dit niet iedereen gegeven is. Ook hierin moeten we kwaliteit kunnen garanderen.

7.

Situatie BBSA / VSF Vlaanderen
BBSA
•

Noël heeft een motie van wantrouwen ingediend tegen de penningmeester van BBSA omdat
Hanco na anderhalf jaar nog steeds geen volmacht heeft op de rekening van BBSA. Dit is niet om
verrichtingen te doen maar om zicht te krijgen over de verrichtingen.
De reacties van de penningmeester naar Noël toe waren van die aard dat hij ze enkel wil
voorleggen aan de vergadering en niet in het verslag wil zetten.
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Het uiteindelijke resultaat was dat de penningmeester via mail zijn ontslag heeft aangeboden met
nogmaals de nodige tirades naar Noël, Hanco en het gewest Limburg toe.
Noël geeft aan dat het indienen van motie van wantrouwen niet was gebeurd als men Hanco zijn
volmacht had gegeven.
•

De voorzitter heeft tijdens de vorige vergadering een verdere toelichting gegeven over de nieuwe
visie van BBSA. Het algemeen standpunt van de vergadering was dat de gewesten het voorstel
steunen maar dat men eerst dient te weten wat de kosten zijn voor BBSA zelf. Er dient dus een
businessplan opgesteld te worden maar ook de overeenkomst die gemaakt moet worden met de
eigenaar van de academie dient garanties te geven voor een samenwerking over de jaren heen.

•

Tijdens de vergadering heeft de gewestraad beslist dat het gewest Limburg zijn
verantwoordelijkheid moet opnemen en Hanco Monette voordragen om de nieuwe penningmeester
te worden van BBSA vanaf 01/01/2019. Noël stuurt hiervoor een mail naar de RVB BBSA en
Hanco zal zijn kandidatuur zelf ook nog stellen.

•

VSF Limburg heeft recht om 5 leden voor de AV BBSA te mogen afvaardigen. Momenteel zitten er
nog maar 3 leden in. Daarom zal een Noël een mail sturen naar de RVD BBSA om David en Carlo
op te nemen als lid van de Algemene Vergadering.

VSF
•

VSF Vlaanderen heeft besloten om geen verslagen meer te publiceren op hun website. VSFLimburg vindt dit niet kunnen. Leden hebben het recht om te weten wat er gebeurt binnen VSF.

•

Ook binnen VSF heeft men momenteel geen penningmeester meer. Dit was dezelfde als die van
BBSA. Ook hier zal VSF Limburg Hanco Monette voordragen om de nieuwe penningmeester te
worden van VSF vanaf 01/01/2019. Noël stuurt hiervoor een mail naar de voorzitter van VSF.
Hanco zal zijn kandidatuur zelf ook nog stellen.

•

Ook binnen VSF heeft VSF Limburg heeft recht om 5 leden voor de algemene te mogen
afvaardigen. Momenteel zitten er nog maar 3 leden in. Daarom zal een Noël een mail sturen naar
de RVD BBSA om Carlo en Eddy op te nemen als lid van de Algemene Vergadering.

•

Mocht men beslissen om Hanco geen dubbel mandaat te geven als penningmeester (BBSA en
VSF), is David Bartholome bereid om de functie van penningmeester binnen VSF op te nemen.

8.

Samenkomst eind december ?
Net zoals vorig jaar wenst de voorzitter nog een laatste samenkomst te doen. Voorstel om terug naar Wok
Plaza in Winterslag te gaan. Samenkomst om 19u00.op 18/01/2019
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9.

Slotwoord
De voorzitter dankt iedereen voor zijn positieve inbreng op deze vergadering en hoopt iedereen terug te
zien op 18 januari.
Verder wil hij alle leden van VSF Limburg en hun familie fijne kerstdagen toewensen en een voorspoedig
2019.

Voorzitter
Severens Noël

