VERSLAG
3e VERPLICHTE ALGEMENE LEDENVERGADERING
VAN DE TWEE (2) AANWEZIGE CLUBLEDEN, DIENT ER MINIMUM EEN (1) DE OFFICIELE FUNCTIE VAN CLUBVERANTWOORDELIJKE TE BEZITTEN

op: ZATERDAG

10 AUGUSTUS om 14u00

in MARTENSHUYS - Zonhoven

Aanwezig ; Severens N. – Tournel B. – Monette H. – Bartholome D. – Jamro E. – Ceulemans G.
Verontschuldigd : Kenens C.
Clubs : alle clubs waren vertegenwoordigd.

1.

WELKOMSTWOORD
Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Een nieuw seizoen dat ook wel een nieuw avontuur gaat worden. Niet enkel
gaat BBSA een nieuwe richting uit maar ook ons gewest ondergaat deze verandering. Zo spreken wij vanaf het
nieuwe seizoen niet meer over VSF Limburg maar over BBSA gewest Limburg.
De nieuwe website is een feit maar dient nog gefinaliseerd te worden tegen de start van de competitie.
Om een goede start van onze werking en competitie te garanderenzijn een aantal leden van onze gewestraad nog
steeds hard aan het werken. Ik wil deze mensen nu al bedanken voor hun inspanningen.

2.

VOORBESCHOUWINGEN: SEIZOEN 2019-2020.
-

Interclub: reeksen + kalender
o Er zijn 7 dinsdagreeksen en één zaterdagafdeling
o De kalender staat op de website www.bbsa-snooker.eu
o Er zijn op dit ogenblik al 480 leden aangesloten.
o Een aantal ploegen uit 5de en 6de afdeling hebben te kennen gegeven dat zij veel vrije weken
hebben. Hier wordt door de gewestraad aangehaald dat dit niet anders kan omwille van de
wedstrijdkalender. Een aantal ploegen hebben nu de vraag gesteld of er de mogelijkheid is om ook
met hun ploeg deel te nemen aan de zaterdagcompetitie. De gewestraad geeft hierover een
gunstig advies, maar wil er wel aan toevoegen dat om dit alles nog in orde te brengen men ten
laatste moet reageren op 15/08. We beperken deze competitie wel tot 12 ploegen.
o

-

Beker van Limburg
o Een groot deel van de clubs hebben zich al ingeschreven voor de bekercompetitie. Er volgt nog
een reminder waardoor clubs nog ploegen kunnen inschrijven tem 15.09.

-

Zaterdagcompetitie
De zaterdagcompetitie gaat terug van start en er kunnen dus nog ploegen extra inschrijven.

3. TOEWIJZING A-B LIMBURG RANKINGS
A-rankings : Buckingham – De Maxx – De Kreeft – Re-Spot
B-rankings : Riley Inn – Play Ball – De Maxx - Buckingham
o De toewijzing van de gewestelijke A- en B-rankings werd unaniem goedgekeurd.

4. TOEWIJZING Gewestelijke : - U18-ranking : Re-Spot
- U21-rankings : Re-Spot – Zuma – Riley Inn – De Maxx
- Ladiesranking : Zuma
- Masters +40 rankings : De Kreeft – De Maxx – Buckingham – Riley Inn
- Masters +50 rankings : Zuma – Play Ball – Riley Inn – De Maxx
- Masters +60 rankings : De Maxx – Riley Inn – Play Ball – Re-Spot
o De toewijzing van de gewestelijke rankings in categorieen werd unaniem geodgekeurd.

5. TOEWIJZING
o

: Belgium Rankings
Nationale Rankings
De kalender staat op de website www.bbsa-snooker.eu maar de toewijzing gebeurt op de
bestuurdersvergadering van 14 augustus.

6. VARIA. : referees/club / tafelkeuringen
o

o

De referees krijgen van Bart Tournel, begin september een lijst toegezonden waarop men kan
aanduiden welk tornooi men wil aantreden. Nadat dit gebeurd is zal Bart deze verder aanvullen en
de lijst publiceren. Referees die voor hun toegewezen tornooi belet zijn, dienen in eerste instantie
zelf voor vervanging te zorgen. Mocht dit niet lukken, zal Bart een andere scheidrechter aanduiden.
De tafelkeuringen zullen tussen 12/08 en 25/08 plaats vinden.

7. UITREIKING : NIEUWE LIDKAARTEN 2019 - 2020.
: INTERCLUB WEDSTRIJDFORMULIEREN
o

De lidkaarten en wedstrijdformulieren werden uitgedeeld. Er wordt gevraagd om alles goed te
controleren en eventuele aanpassingen/verbeteringen tijdig door te geven.

8. SLOTWOORD:
De gewestraad wenst iedereen een sportief seizoen toe. Denk er aan dat het een sport is waarbij fairplay steeds de
bovenhand moet hebben. Tijdens het seizoen zullen er steeds fouten gebeuren maar die dienen op een
aanvaardbare manier opgelost te worden.
Denk er ook aan dat alle gewestraadsleden van Limburg, of het bestuursorgaan van BBSA, vrijwilligers zijn die
het beste voor hebben met onze sport. Wees niet altijd te kritisch naar deze mensen. Steun ze door ze af en toe
eens positief te benaderen.
Veel succes eind augustus bij de start van het nieuwe seizoen.

Noel Severens
Voorzitter BBSA Gewest LIMBURG

