VERSLAG

GEWESTRAADSVERGADERING
ZATERDAG 10 AUGUSTUS vanaf +- 16u00
in MARTENSHUYS - ZONHOVEN
Aanwezig: Severens Noël, Ceulemans Gino, Tournel Bart, Bartholome David, Jamro Eddy
Verontschuldigd: Kenens Carlo, Monette Hanco
1. WELKOMSTWOORD DOOR DE VOORZITTER:
De voorzitter heet iedereen welkom op deze vergadering
2. VERSLAG VORIGE GEWESTELIJKE VERGADERINGEN:
Verslag van 13.06 werd goedgekeurd.
3. VSF VLAANDEREN / BBSA :
Op de laatste vergadering van VSF werd aan verschillende leden van de AV en RVB een blaam
toegekend. Deze leden zijn natuurlijk ook de leden van het huidige bestuursorgaan van BBSA.
Hoe men op deze beslissing gaat reageren na de “ blaam-toekenningen “ van deze laatste BAV
VSF, zal besproken worden op de bestuursvergadering van 14/08. Hierin zal natuurlijk ook het
lidmaatschap van Gino bij VSF moeten besproken worden.
4. KASVERSLAG:
A- Stand op 10.08.19
B- Overzicht betalingen / ontvangsten
Eddy geeft een kort verslag hierover.
5.

INTERCLUB
• Controle’s
De controles zullen starten van 12 september. Er is binnen de gewestraad afgesproken dat als
gewestraadsleden iets vaststellen ze dit op het wedstrijdblad noteren.
De speler krijgt dan geen verwittiging of sanctie. Dit is enkel om de controleur te informeren zodat
hij deze speler kan gaan controleren.
Als uit de controles blijkt dat men zich goed aan de kledijvoorschriften houdt, zal de frequentie
van controles afgebouwd worden.
• Aanpassingen huishoudelijk reglement.
Het nieuw huishoudelijk reglement werd goedgekeurd.

6. GSC:
• Er is een nieuwe lijst referees. Deze zal spoedig op de website geplaatst worden.
• De referees krijgen de nodige tijd om de intentielijst in te vullen. Bart zal nadien verder
aanvullen.
• Op 17 oktober zal er opnieuw een opleiding voorzien worden voor scheidsrechters graad 4.

• Bart stelt voor om bij de gewestelijke jeugdtornooien de miss-regel aan te passen. Kinderen
worden erdoor gefrustreerd en zelfs ontmoedigd. De gewestraad keurt volgende aanpassing
goed in functie van fair-play:
Bij tornooien -18 worden door de plaatselijke tornooileider hieromtrent afspraken
gemaakt

7. GTC:
De gewestelijke tornooikalender is opgesteld en goedgekeurd.
8. GJC:
Jeugdwerking.
Eerstdaags is er een nieuwe samenkomst met de coaches in de Re-Spot om de start van de
nieuwe jeugdopleiding te bespreken. Deze zal naar alle waarschijnlijkheid terug starten in de
maand september. De locatie zal dan in de Re-Spot zijn te Zonhoven.

9. VARIA:
De voorzitter bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en wenst hun een goede start van het
nieuwe seizoen toe.

Noel Severens
Voorzitter BBSA Limburg

