VERSLAG

.

1e VERPLICHTE ALGEMENE LEDENVERGADERING
op: zaterdag 29 februari 2020 om
in zaal Martenshuys - Zonhoven

14u00

Aanwezig : Kenens Carlo , Ceulemans Gino , Bartholome David , Monette Frank , Jamro Eddy
Verontschuldigd : Tournel Bart , Severens Noel
Clubs : Aanwezig : alle clubs waren vertegenwoordigd
Afwezig : 1. WELKOMSTWOORD
Alle clubs werden welkom geheten op de 1ste Verplichte GAV van 2020.
2. GOEDKEURING VAN DE JAARREKENING 2019
+ verslag kascommissarissen en ontlasting penningmeester
Via de jaarlijkse beurtrol werden de jaarrekeningen nagezien door Riley Inn ( Peetermans Johnny ) en
Biljart Lounge ( De Staelen Hendrik ).
Zij gaven aan de GAV positief advies ter goedkeuring en ontlasting.
Unaniem goedgekeurd
2. KORTE EVALUATIE INTERCLUB EN WEBSITE DIT SEIZOEN / JEUGDWERKING
Na de eerste “ groeipijnen “ verloopt het interclub- en tornooigebeuren Limburg via de website “ vrij aardig “. Het kan
echter nog altijd beter. Dit geldt zeker vwb de te vaak voorkomende problemen bij inschrijvingen.
De GAV werd ook nog eens geinformeerd over de beslissing dat vanaf volgend seizoen leden met
spelersklasse 1 enkel nog als vaste speler in Ere en 1ste kunnen ingeschreven worden. De mogelijke problemen
hieromtrent bij sommige clubs zullen door de gewestraad nog besproken worden voor aanvang van het nieuwe
seizoen.
De jeugdwerking die 2-wekelijks samenkomt blijft succesvol. Onder andere naar aanleiding hiervan werd besloten
om een stage van 1 week in te plannen in augustus in Molenheide en waarbij er dagelijks getraind wordt in
Zonhoven.
3. VSF VLAANDEREN & BBSA ( huidige situatie )
De procedures die afgelopen jaar door de tegenpartij ( VSF/BSF ) werden opgestart lopen nog steeds verder via de
wederzijdse advocaten. Zoals gebruikelijk bij dergelijke procedures is het nu nog onmogelijk om al enig besluit te
trekken na de wederzijdse briefwisselingen tussen de advocaten. Belangrijk is wel dat BBSA nog steeds erkend
blijft door het BOIC als enige vertegenwoordiger voor snooker in Belgie naar de Europese en Internationale
organisaties.

4. BK 2020
Voornamelijk via WVL en OVL werden de afgelopen maanden verscheidene opties bekeken voor de organisatie
van het BK in een aparte venue..Slotsom was dat er overal makkelijk 10 a 15.000 euro aan kosten mee verbonden
waren zonder al de normale kosten ( tafels/vloer/gordijnen enz ). In die zin blijkt de organisatie van een BK in een
club als enige oplossing zowel dit jaar en misschien voor de volgende jaren. BBSA heeft vervolgens beslist om het
BK 2020 opnieuw toe te wijzen aan Play Ball Hasselt. Er wordt op 1 mei gestart met de dubbels.

Gezien de besparing door deze beslissing zal BBSA bekijken om in alle categorieen prize-money toe te wijzen. Dit
wordt asap bekend gemaakt.
5. GOEDKEURING ONTSLAGNEMENDE GEWESTRAADSLEDEN
De gewestraad ontving het schriftelijk ontslag van zowel de voorzitter , Noel Severens , als van de GSC-voorzitter
Bart Tournel. De email van Noel Severens werd voorgelezen.
Bart Tournel liet ook weten dat hij de aanduidingen voor dit lopend seizoen wel zou verder behartigen.
De gewestraad betreurt uiteraard deze persoonlijke beslissingen maar wenst eveneens beiden te bedanken voor
het inzet.
Beide ontslagen werden unaniem goedgekeurd.
Carlo Kenens zal als interim voorzitter de taak van Noel Severens waarnemen en indien nodig door Bartholome
David geholpen worden vwb de tornooien.
Eddy Jamro liet de GAV ook weten dat hij eind dit jaar ( okt – nov ) definitief verhuist naar Spanje. Zijn vervanger
wordt dan Gino Ceulemans.
De gewestraad doet verder een oproep naar de GAV om minstens 1, maximum 2 kandidaten die de gewestraad
kunnen versterken. Mogelijke kandidaten mogen steeds een email sturen naar ons secretariaat om meer uitleg.
6. SLOTWOORD
Via een rondvraag kwamen de clubverantwoordelijken aan het woord.
Sommigen betreurden het feit dat het BK nu weer in een club wordt georganiseerd en hopen toch nog
toekomstgericht op een oplossing.
Eveneens wat opmerkingen ivm de ontslagen. Enkelen legden hier meteen een verband tussen de gerechterlijk
lopende procedures en de ontslagen. Deze zijn inderdaad bedrukkend maar niet echt oorzakelijk.
Hierna werd de GAV beeindigd.

met sportieve groeten,

Namens BBSA Gewest LIMBURG,

Eddy Jamro

