VERSLAG
de

2 VERPLICHTE ALGEMENE LEDENVERGADERING
Gewest Limburg
Zaterdag 22 juni 2019

Aanwezig : Noel Severens, David Bartholome, Bart Tournel , Monette Hanco, Gino Ceulemans, Eddy Jamro
Afwezig : Johan Heusdens
Clubs : alle clubs aanwezig

1. WELKOMSTWOORD
De voorzitter heet iedereen welkom. 2019-2020 wordt een nieuwe start met een nieuwe visie en beleid binnen
BBSA. De voorzitter wil zeker ook snookerclub Buckingham welkom heten bij BBSA Limburg.

2. VSF/BBSA
Op de BAV 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 vervangen door de gewesten. De structuur van BBSA ziet er als volgt uit:
o BBSA (hoofdorganisatie)
o Gewesten (momenteel doen Antwerpen en Vlaams Brabant niet mee)
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
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 van BBSA mogen geen deel uitmaken van een andere
snookerfederatie in België. Dit wil zeggen dat Johan Heusdens zichzelf schorst als gewestraadslid maar dat hij
ook volgens seizoen niet kan aantreden in de Limburgse competitie .
Momenteel zijn West Vlaanderen, Oost Vlaanderen, Henegouwen, Luik en Limburg aangesloten bij BBSA.
Een club stelde de vraag waarom er niet een bijzondere algemene vergadering werd gehouden om te overleggen
of men wel akkoord was met de aansluiting bij BBSA. De voorzitter gaf aan dat er niets veranderde inzake BBSA.
Wij zijn altijd al aangesloten geweest bij BBSA.
De voorzitter stelde aan de vergadering de vraag of er een club was die liever had dat we zouden aansluiten bij
BSF. Het bestuur noteert dat er geen club wenst aan te sluiten bij BSF en geeft het verdere vertrouwen aan
BBSA.

3. ONTSLAG EN VERKIEZINGEN GEWESTRAADSLEDEN
Johan Heusdens heeft in maart ontslag genomen als voorzitter BBSA. Samen met enkele uittredende raadsleden,
heeft hij een nieuwe snookerfederatie opgericht. Door deze oprichting (BSF), waar hij als voorzitter aangesteld is,
heeft hij zich in fout gesteld met de statuten van BBSA. Hierdoor vraagt de voorzitter om hem te ontslaan als
gewestraadslid van Limburg. Tevens is hij voor onbepaalde tijd op non-actief gezet om deel te nemen aan elke
vorm van competitie of tornooien die door BBSA of zijn gewesten georganiseerd wordt..
De vergadering keurt zijn ontslag als gewestraadslid goed alsook het op non-actief vwb interclub binnen Limburg.
4. BK 2019 – Hasselt
BBSA diende noodgedwongen het BK in Hasselt te laten plaatsvinden en niet in St-Truiden. Natuurlijk was niet
iedereen even tevreden. Ook tijdens het BK waren de meningen verdeeld maar we mogen toch spreken van een
geslaagd BK. Wat waren de reacties?
Negatief:
- De beperkte ruimte tussen de tafels
- Geluid
- Warmte
Positief:
- Venue is mooier en heeft meer klasse
- Toeschouwers dichter bij de tafels
- Goed georganiseerd
- Tafels
- Cafetaria
- Indeling
BBSA zal zich verder beraden en alles doen om het BK terug in een venue te laten plaats vinden. Veel hangt af van
het financieel plaatje. Dit wordt o.a. mede bepaald door het ledenaantal en de gewesten.
5. PRIJSUITREIKING “SEIZOEN 2018 - 2019
Ere Afdeling:

De Maxx A

Individueel:

Vanhove Kevin – De Maxx A

1ste afdeling:

Re-Spot B

Individueel:

Corens David

2de Afdeling:

De Kreeft E

Individueel:

Frans Laurent – Riley Inn F

3de afdeling:

Biljart Lounge B

Individueel:

Jans Danny – Happy Snooker F

4de afdeling

Karteria D

Individueel:

De Reydt R. – Karteria D

5de afdeling:

Happy Snooker N

Individueel:

Broux Johan – Happy Snooker L

6de afdeling:

Biljart Lounge D

Individueel:

Bloemen Lennert – De Maxx K

zaterdag

Karteria F

Individueel:

Johan Stassen – De Kreeft

Re-Spot B

Laureaten rankings : A-r : De Staelen Laurens / B-r : Poilvache Bjorn / Juniors : Hulsbosch Michael
M+40 : Buteneers Mark / M=50 : Maes Eric / M+60 : Vuurstaek Rudi

6. WEBSITE/SAMENSTELLING REEKSEN2019-2020/KLEDIJ-CONTROL INTERCLUB/ HR GL
Website:
Door de wijziging van BBSA zal er een nieuwe website gemaakt worden. Deze zal uniform zijn voor alle gewesten..
Deze website zal Netque vervangen. De website zal gebruiksvriendelijker worden en zal door alle
verantwoordelijken van de gewesten en clubs toegankelijk zijn. Vroeger bepaalde slechts één persoon wie welke
toegangen kreeg tot Netque. We verwachten dat deze eerstdaags online gaat .
Reeksen:
Start heenronde 26/08 t.e.m. 17/12
Start terugronde 07/01 t.e.m. 28/04
Er zal omwille van een groot aantal ploegen in Happy Snooker op donderdag gespeeld worden. Zoals al eerder
vermeld, start volgend seizoen SC Buckingham Mol in onze Limburgse competitie. Zowel BBSA Limburg als BBSA
hebben hun goedkeuring gegeven om in Limburg aan te sluiten. Wij wensen hun dan ook bij deze veel sportief
plezier.
Controles kledij zullen volgend seizoen terug doorgaan.

HR gewest Limburg
Deze zal tegen de start van de competitie ge-update worden omwille van de wijzigingen binnen BBSA.
De reeksen worden definitief afgesloten op 15 juli waarna de kalender wordt opgemaakt.

7. SPELERSKLASSEN 2019- 2020/ TORNOOIEN/ INTERCLUB
De spelersklassen zijn aangepast.
Tornooien. De toewijzigingen volgen op 10 augustus.
Interclub. Deze start op maandag 26 augustus.

8.SLOTWOORD
De gewestraad wenst iedereen te bedanken voor hun inzet en sportiviteit gedurende het afgelopen seizoen. Wij
wensen jullie allemaal een deugddoende vakantie toe en nodigen jullie allemaal terug uit op zaterdag 10/08 om
13u00 in Martenshuys te Zonhoven.

Voorzitter.
Severens Noel

