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
VRIJDAG 26 APRIL 2019 om 19u30
Zonhoven
Aanwezig : Severens N. – Kenens C. – Tournel B. – Monette H. – Ceulemans G. – Bartholome D. – Jamro E.
Verontschuldigd : Heusdens J.
Waarnemer : Donkers F.
1. WELKOMSTWOORD
De voorzitter heet iedereen welkom. Het seizoen is al weer bijna ten einde. We komen op een punt waarbij we al
over het volgend seizoen moeten gaan overleggen. Er werd de afgelopen maanden al veel vergaderd en
ingrijpende wijzigingen zullen zich aandienen.
2. VERSLAG VORIGE GEWESTELIJKE VERGADERINGEN:
VSF Limburg :goedkeuring verslag van 16.02.2019
Goedgekeurd.
2. VSF Vlaanderen & BBSA:
Naar aanleiding van diverse serieuse problemen/vraagtekens omtrent informatie/communicatie/financien/tornooien
zijn de gewesten OVL-WVL-LIM zich gaan beraden. Er werd vervolgens een uitnodiging verstuurd naar de
bestuursleden BBSA en de voorzitter BBSA om samen te zitten en om op een positieve manier via overleg al deze
problemen aan te pakken. Na een eerste mislukte afspraak werd er uiteindelijk samen gekomen voorafgaand aan
een BAV BBSA in Ternat waarbij het de bedoeling vanuit BBSA was om een financiering rond een nieuwe venue af
te spreken. Nadat de problemen voorgelegd werden volgde meteen de mededeling van de voorzitter BBSA , dhr
Heusdens Johan , dat de nieuwe venue er niet ging komen en dat hij ontslag nam uit al zijn functies. Hij werd hier
ook dadelijk in gevolgd door dhr De Vos Nico. ’s Anderendaags en de volgende dagen vernamen we het ontslag
van alle bestuursleden uit Antwerpen en Vlaams-Brabant.
Na deze toch wel heel verrassende wending besloten de overgebleven gewesten om zelf met BBSA verder te
werken en werd het ook gesteund door Luik en Henegouwen. Belangrijk is natuurlijk vooreerst het BK en om zeker
de financiering rond te krijgen werd besloten om een “ eventuele “ tussenkomst aan VSF Vlaanderen te vragen.
Bedoeling is , hoe dan ook , ook met de gewesten Antwerpen en Vlaams Brabant verder te doen.

BK Qualifyers in Limburg
Vermits deze beslissing al vorig jaar door merendeels de ontslagnemende bestuurders werd genomen , zullen
deze tornooien plaats vinden. M+40 in Riley Inn – Men in Play Ball – Ladies in Zuma.
BBSA zal evalueren om te zien of deze events volgend seizoen nog zullen gepland worden.

4. KASVERSLAG:
A- Stand op 26.04.19 : zicht : €2.780,43
B- Overzicht betalingen / ontvangsten
Nog te betalen :
Afrekening reserven en prijzengeld deelnemingen A- & B-rankings
Bekers prijsuitreiking.

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

5.

INTERCLUB
Promotie / degradatie en reeksindelingen 2019 – 2020
Net zoals de vorige seizoenen zullen clubs een voorstel van reeksindeling ontvangen. Uiterlijk 5 juni
verwachten we de bevestiging of annulatie van de ploegen. Clubs kunnen ook weer verzoeken sturen via email.
Spelersklassen 2019 – 2020
Deze lijst zal naar alle gewestraadsleden verstuurd worden met de vraag tot opmerkingen. Vervolgens komt deze ,
net zoals het voorstel reeksen, op onze website en wordt verstuurd naar de clubs.
Mogelijke wijziging reeksindelingen.
Enkel indien genoodzaakt door stopzetting clubs of wegvallen van veel ploegen.
Zaterdagcompetitie
Om hiermee verder te gaan zijn minstens 8 ploegen nodig. Clubs worden verwittigd.

6. GSCC
Licenties voor 2019 – 2020
Bart laat weten dat hij na het BK de lijst zal bijwerken.
Ook over de intentielijst dienen haalbare afspraken gemaakt te worden.
7. GTC
Geen noemenswaardige opmerkingen . Jeugd en dames blijven problematisch.
Onder impuls van Re-Spot en Bonaparte wordt een C-ranking georganiseerd. Er zal beslist moeten worden
wat er volgend seizoen hiermee verder gebeurt.
8. Functies gewestraadsleden
De diverse functies en taken zullen asap herbekeken worden.
9. Jeugdwerking
Hanco ( + Jan W. – Bert H. – Johan C. – Gino C. ) hebben hun eerste jaar achter de rug. Het merendeel van deze
jongeren zijn ondertussen aangesloten bij een club. Alhoewel deze jongeren progressie gemaakt hebben, lijken ze
nog niet klaar om aan te treden in competitieverband. In september wordt terug gestart. Details dienen wel nog
afgesproken te worden ( zoals haalbaarheid kostprijs bvb ).
Hanco laat ook weten dat er mogelijks een snookerstage volgt in Molenheide. Dit zonder meerkost voor Limburg.
10. VARIA :
BK 2019 St Truiden
Het BK 2019 kan niet meer doorgaan in St Truiden maar zal georganiseerd worden in Play Ball.
Enkele redenen hiervoor zijn:
- Geen tapijten meer ter beschikking in de sporthal wegens de verkiezingen. Een meerprijs hierdoor van
4 a 5.000€ wordt moeilijk haalbaar.
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- De tijd om alles in goede banen te leiden is te kort. Er blijkt nog weinig of niets geregeld.
- Kostprijs vwb op- en afbouw
- Beperkte openingsuren cafetaria.
2e Verplichte Gewestelijke Algemene Vergadering op zaterdag 22 juni om 13u00
( inschrijvingen en prijsuitreiking )
Interclub controle’s. Deze werden deels door Jimmy en David uitgevoerd en vanaf januari enkel door David.
In totaal werden 440 ploegen gecontroleerd. Toch worden nog regelmatig serieuse inbreuken vastgesteld.

Voorzitter.
Severens Noel

