VERSLAG
GEWESTRAADSVERGADERING
DONDERDAG 13 JUNI 2019 om 19u30
BONAPARTE - Zonhoven
Aanwezig: Monette Hanco, Tournel Bart, Jamro Eddy, Leclercq Georges, Ceulemans Gino, Bartholome
David, Kenens Carlo, Severens Noël
Afwezig: Heusdens Johan
1. WELKOMSTWOORD
De voorzitter heet iedereen welkom. Deze vergadering is in functie van het nieuwe seizoen. Een nieuwe start met
een nieuwe visie en beleid binnen BBSA.
2. VERKIEZINGEN/ONTSLAGEN GEWESTRAADSLEDEN
Johan Heusdens heeft samen met enkele andere ex-bestuurders van BBSA een nieuwe snookerfederatie (BSF)
opgericht waarbij hij de functie van voorzitter op zich heeft genomen. Door dit te doen stelt hij zich in fout met de
statuten van BBSA. Hierdoor vraagt de voorzitter om hem te ontslaan als gewestraadslid van Limburg. Tevens is
hij geschorst om deel te nemen aan elke vorm van competitie of tornooien die door BBSA of zijn gewesten
georganiseerd wordt tot dat hij geen lid meer is van BSF. De gewestraad aanvaardt unaniem zijn ontslag.
Zijn ontslag zal ter goedkeuring voorgelegd worden op de GAV van 22 juni.
Georges Leclercq is sinds de BAV van 17 mei aanvaard als lid raad van bestuur van BBSA. Aangezien hij ook
werd aangesteld als nationaal tornooileider is hij kandidaat als gewestraadslid. DE gewestraad aanvaardt
unaniem zijn kandidatuur. Ook zijn aanstelling zal voorgelegd worden op de GAV van 22 juni.
3. VERSLAG VORIGE GEWESTELIJKE VERGADERINGEN:
VSF Limburg :goedkeuring verslag van 26.04.2019
Verslag unaniem goedgekeurd.
4. VSF Vlaanderen & BBSA:
Op de BAV BBSA van 17 mei werden de nieuwe statuten goedgekeurd. Deze werden opgesteld in functie van de
nieuwe wetgeving rond VZW’s maar ook op basis van een nieuwe organisatie binnen BBSA.
Volgende ingrijpende beslissingen werden genomen:
- FFS en VSF worden niet meer door BBSA erkend. De structuur van BBSA ziet er als volgt uit:
o BBSA (hoofdorganisatie)
o Gewesten ( momenteel zonder Antwerpen en Vlaams Brabant )
Een belangrijk gegeven in de statuten is dat:
- Een speler dient aangesloten te zijn bij een club
- Een club dient aangesloten te zijn bij een gewest
- Een gewest dient aangesloten te zijn bij BBSA
Als een gewest niet aansluit kan een club geen nationale tornooien organiseren van BBSA en kan een speler aan
geen NR, BR, BK of internationale wedstrijden deelnemen.
Een speler of club kunnen immers niet aansluiten bij twee snookerfederaties

Ondertussen hebben de uittredende bestuursleden van BBSA (Uytdenhouwen, De Vos en Heusdens) een nieuwe
federatie opgericht (BSF).
Volgens de statuten:
- Kan men geen deel uit maken van twee federaties
- Art 9: toegetreden en aangesloten leden mogen geen deel uitmaken van een andere snookerfederatie in België
dan BBSA vzw. Dit wil zeggen dat Johan Heusdens zichzelf schorst als gewestraadslid maar dat hij ook
volgend seizoen niet meer kan aantreden in de Limburgse competitie in een competitie onder BBSA.
Het is een spijtige zaak dat deze gewesten momenteel niet aansluiten. Er is nooit naar hun ontslag gevraagd maar
er is van hun ook nooit de intentie geweest om eens te luiteren naar andere gewesten. De deur staat binnen BBSA
natuurlijk open voor alle clubs en spelers maar het zijn de gewesten die dienen in te schrijven.
Momenteel zijn West Vlaanderen, Oost Vlaanderen, Henegouwen, Luik en Limburg aangesloten bij BBSA.
De vergadering heeft wel besloten dat Gino Ceulemans binnen VSF als effectief lid tijdelijk zijn taak kan verder
zetten.

5. KASVERSLAG:
A- Stand op 13.06.19
De penningmeester geeft een overzicht
B- Overzicht betalingen / ontvangsten .
6.

INTERCLUB
Reeksindelingen 2019 – 2020
De verschillende reeksen worden overlopen
Spelersklassen 2019 – 2020
Deze wordt spoedig op de website geplaatst
Zaterdagcompetitie
Er zijn 7 ploegen ingeschreven. Dit wil zeggen dat de gewestraad groen licht geeft voor deze competitie.

7. GSCC
Licenties voor 2019 – 2020
Bart geeft aan dat er 4 scheidsrechters hun licentie kwijt zijn en 1 scheidsrechter krijgt een verlaging in graad
Aankoop ref-materialen via BRA.
Bart heeft gevraagd om een deel van een materiaalkoffer ( 1/5e ) aan te kopen voor de scheidsrechters. De
vergadering beslist om akkoord te gaan met de aankoop als we een overzicht krijgen van het materiaal en weten
wat we mogen ontvangen.

8. GTC
Er zal op de BAV BBSA op 28.06 een overleg volgen voor de nationale tornooikalender .
Carlo zal de Limburgse events op de kalender zo snel mogelijk opstellen en doorsturen.

9. Jeugdwerking
Hanco geeft aan dat er 2 coaches afhaken om gezondheidsredenen. Aangezien we volgend seizoen starten met 10
kinderen gaat dit een probleem worden en dienen we op zoek te gaan naar coaches voor de sessies.
Het is de bedoeling om met deze jongeren om stage te gaan. Natuurlijk had hij gerekende op deze 2 coaches maar
dat is nu niet meer mogelijk .Het was de bedoeling om begin augustus een midweek naar Molenheide te gaan. De
kosten (tussen de €200 en €400) zullen door de ouders gedragen worden.
Hanco is nu op zoek naar coaches die deze kinderen tijdens de stage willen begeleiden.
Noël gaat bekijken of dit eventueel in Neerpelt (scoutsrally) in combinatie met De Maxx kan. Hij zal dit verder met
Hanco communiceren.

10. VARIA :
- Er dient toegezien te worden dat de clubverantwoordelijken geen drank bestellen tijdens de GAV op kosten van
BBSA Limburg. Dit was de afgelopen keer immers ook heel verwarrend.

- Nieuwe website.
Door de wijziging van BBSA zal er een nieuwe website gemaakt worden. Deze zal uniform zijn voor alle
gewesten. Het geheel zal opgesteld worden met Limburg als voorbeeld. Deze website zal Netque moeten
vervangen. De website zal gebruiksvriendelijk worden maar zal door alle verantwoordelijken van de gewesten
en clubs toegankelijk zijn. Vroeger bepaalde slechts één persoon wie welke toegangen kreeg tot Netque.
- Er werd gevraagd om volgend seizoen 2 C-tornooien te laten plaats vinden. De gewestraad gaat hiermee
akkoord en dit wordt opgenomen in de kalender.
- Verhuis BK.
Er staat nog veel materiaal in Play Ball. Dit dient op korte tijd opgeruimd te worden. Noël stelt voor om met een
4-tal personen samen te komen en alle materiaal in een vrachtwagen te steken. De huur van de vrachtwagen
zal door BBSA betaald worden.
Carlo zal contact opnemen met Winters voor een datum die voor iedereen past en waar we dan misschien ook
een heftruck ter beschikking hebben.

Voorzitter.
Severens Noel

