VERSLAG
GEWESTRAADSVERGADERING
DONDERDAG 06 FEBRUARI om 19u30
in MARTENSHUYS - ZONHOVEN
Aanwezig : Kenens Carlo , Ceulemans Gino , Monette Hanco , Bartholome David , Jamro Eddy
Verontschuldigd : Severens Noel , Tournel Bart
1. WELKOMSTWOORD DOOR DE VOORZITTER:
Gezien de afwezigheid van de voorzitter heet de secretaris de aanwezigen welkom.

2. VERSLAG VORIGE GEWESTELIJKE VERGADERINGEN:
Goedkeuring verslag van 15.11
Unaniem goedgekeurd.

3. REORGANISATIE GEWESTRAAD VANAF 01.07.2020 :
De gewestraad ontving de ontslagen van Severens Noel en Tournel Bart . Deze zullen voorgelegd worden
op de GAV van zat 29.02 aanstaande.
In afwachting van deze GAV wordt de taak van voorzitter opgenomen door de ondervoorzitter Kenens Carlo.
Gezien de mogelijkheid bestaat dat ook de secretaris ontslagnemend kan zijn op het einde van het seizoen wordt er
afgesproken dat Gino Ceulemans de taak van het secretariaat overneemt alsook dat David Bartholome meewerkt
aan de tornooien. Wie refs zal begeleiden/ aanduiden … blijft nog een open vraag.
Limburg zou graag 1 max 2 nieuwe gewestraadsleden willen verwelkomen. Deze oproep zal gebeuren op 29.02

4. KASVERSLAG:
A- Stand op 06.02.2020 : De pênningmeester geeft de standen van de 2 rekeningen door.
5.

INTERCLUB
In principe start Limburg het seizoen 2020-2021 opnieuw met dezelfde reeksen waarbij , afhankelijk van het aantal
ploegen, zeker zal gekeken worden naar het aantal mogelijke ploegen in 5e en 6e afdeling. Het groot aantal “vrije
speelweken “ in deze afdelingen dient drastisch verminderd te worden.
Er is ook een optie om het seizoen 2021-2022 te starten met A- en B-reeksen vanaf 1e afdeling.
Spelersklasse 1 en 2. Er wordt beslist dat het HR zal aangepast worden waarbij spelers met klasse 1 enkel nog in
ploegen uit Ere en 1e afdeling kunnen aantreden. De enige uitzondering, die toegelaten wordt, is indien clubs in de
hogere afdelingen geen ploegen hebben. Met spelersklasse 2 blijft tot max. 3e afdeling.

6. GJC:
De 2-wekelijkse jeugdsessies op zaterdag blijven een succes. Mede hierdoor werd er beslist om een stage in
Molenheide te organiseren in augustus. De kostprijs zal gedragen worden door de ouders. Hanco is ondertussen al
gestart met de organisatie. Er wordt ook beslist dat Limburg zal tussenkomen . Het maandelijks budget van €240 ,
dat zelden of nooit bereikt wordt , laat Limburg toe om het saldo in mindering te brengen voor de ouders. Limburg

betaalt al het voorschot van €340 op 07.02 en een 2e voorschot van €804 op 19.06. Indien er een subsidie via
BBSA nationaal wordt goedgekeurd , zal deze ook in mindering voor de ouders gebracht worden.
De trainingen zullen doorgaan in ofwel Zuma ofwel Re-Spot Zonhoven. De aanwezige trainers ontvangen een
onkostenvergoeding voor de verplaatsingen tussen Molenheide en de club.
Er zal ook een promotiefilmpje gemaakt worden die zowel regionaal als nationaal gebruikt kan worden.
De totale afrekening wordt gemaakt in september.

7. VARIA :
De verplichte GAV heeft plaats op 29.02 in Zonhoven.

Eddy Jamro
Secretaris BBSA Limburg

