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ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING VAN 13.11.2000 
 
De Algemene Statutaire Vergadering van de B.B.S.F. had plaats op 13 november 2000  
in het Sodehotel, E. Mounierlaan 5, 1200 Brussel. 
 
De aanwezigheid van de Voorzitters van de clubs en de geldigheid van de gemandateerden  
werden nagezien. 
 
1. Inleiding van de Voorzitter. 
 De Voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom op de 29ste Algemene Statutaire 

Vergadering van het seizoen 1999/2000. 
 Hij vraagt aan iedereen een minuut stilte in acht te nemen voor al de vrienden die ons tijdens 

het voorbije seizoen verlaten hebben. 
 Hij vraagt tevens de heer Gaëtan Diels, beheerder van onze Federatie te willen 

verontschuldigen voor zijn afwezigheid. Dhr. Gaëtan Diels is al vele maanden ernstig ziek en 
wij wensen hem en zijn familie veel beterschap toe. 

 Ook de heer René Exelmans laat zich verontschuldigen voor zijn afwezigheid. Hij is op het 
huidige moment een technische clinic aan het geven in Munchen in opdracht van de F.I.Q. 
Europese Zone. 

 De Voorzitter vraagt in naam van de Beheerraad de titel van Erelid van onze Federatie te 
willen toekennen aan de heren Roger Pieters en Gery Verbruggen voor hun sportieve 
prestatie, die ons allebei een wereldtitel hebben geschonken, en nog dagelijks een voorbeeld 
zijn voor onze sport en onze jeugd. 

 De heer Georges Lapôtre doet de opmerking, betreffende de aanvaarding van de emeriti 
leden. 

 Hij is geen 25 jaar maar wel 35 jaar bij de B.B.S.F.. Het artikel in de reglementen vermeldt 
vanaf 25 jaar. 

 
 Als eerste punt zou ik moeten "alleluja" roepen: de nieuwe reglementen zijn er eindelijk; 

goedgekeurd door de Beheerraad en gepubliceerd. 
 Op 15 juni 1998 op de Algemene Vergadering deelde ik mee dat ik hoopte dat deze 

reglementen in september '98 zouden af zijn. Het heeft geduurd tot 31 oktober 1999 om een 
afgewerkte versie in de Nederlandse taal te bekomen. Het duurde nog een jaar om deze 100% 
af te werken en te vertalen, wat geen gemakkelijke taak was. 

 Ik houd eraan in eerste instantie de beheerders Luc De Cooman, René Exelmans en  
 Guy Van Audenaerde, die mij gedurende de laatste drie jaren hebben bijgestaan om deze 

reglementen, wat betreft de Statuten en de Inwendige Orde uit te schrijven, te bedanken. 
 Ook wens ik de heer Van Audenaerde te bedanken voor het vertalen van de reglementen  
 in de Franse taal. 
 Wat de sportreglementen betreft, dank aan mevrouw Martha Somers en mevrouw Maria 

Bisschops en aan al diegene van het Sportcomité die er aan meegeholpen hebben. 
 Meer gegevens over de Reglementen zullen behandeld worden onder Punt 14 van de dagorde. 



 Wat het sportief gedeelte betreft, hebben wij na de laatste Algemene Vergadering, het jaar 
1999 met een Wereldprestatie afgewerkt. 

 Iedereen zal zich de prachtige prestatie van Gery Verbruggen herinneren tijdens de 
Wereldkampioenschappen in Abu Dhabi, goud in de singles en zilver in de all-events. Dat 
heeft ons kleine landje, België, een enorme publiciteit opgebracht en ons een imago bezorgd 
waar wij allen fier op mogen zijn. 

 Ook de pers en televisie hebben uitgebreid onze sport aan bod laten komen. 
 Gery bewijst op het huidige moment dat zijn prestaties van de laatste jaren, World Games, 

World Cup en Wereldkampioenschappen geen toeval zijn maar gewoon wereldklasse zijn 
geworden. 

 De W.T.B.A. is gestart op 1/1/2000 met een World Ranking verspreid over de drie zones, 
Europese, Aziatische en Amerikaanse Zone. 

 Gery heeft door zijn prestaties de financiële mogelijkheid gekregen door toedoen van de 
federatie, om een sponsoring van AMF te bekomen die hem in de mogelijkheid heeft gesteld 
om aan deze World Ranking toernooien deel te nemen. 

 Deze toernooien zijn afgewerkt en ik kan U met vreugde mededelen dat Gery zich heeft 
geklasseerd op de eerste plaats in de Europese zone en dus zal ons land vertegenwoordigen op 
de Wereld Ranking finale die zal plaatshebben in Dubai, de Verenigde Arabische Emiraten 
van 19/2 tot 26/2/2001. 

 Wij wensen hem veel succes toe. Tevens werd hij reeds ontvangen door onze koning. 
 Ook onze welgekende Chris Van Damme heeft op de World Cup AMF die plaatsvond in 

Lissabon, Portugal een briljant toernooi afgewerkt. Hij eindigde op de derde plaats met  
88 deelnemende landen. 

 Zijn series waren 1766 (220), 1820 (227), 1749 (218) in de schiftingen, met bijkomende 
series van 1691 (211) en 1736 (217). 

 Zijn 278 game in de 1/4 finale tegen de Zuid-Afrikaan Kaminski betuigde van grote klasse en 
het publiek erkende deze klasse. 

 En diegene die dacht dat Roger Pieters nu hij veteraan is geworden op zijn lauweren zou gaan 
rusten, zal zijn mening moeten herzien. Niet minder dan tijdens het toernooi van "Les Alliés" 
heeft hij nogmaals bewezen dat hij nog altijd de Roger is die wij altijd hebben kunnen 
waarderen op de banen. 

 Zijn games van 279-279-300 = 858 zijn het bewijs van een nieuw Belgisch record  
 en waarschijnlijk ook Europees. 
 Ook onze veteranen hebben zoals verwacht heel goed gepresteerd op het Europees 

kampioenschap. 
 9 bronzen en 3 zilveren medailles werden behaald tijdens het Europees kampioenschap dat 

werd gehouden in Netanya in juni 2000. 
 En als laatste sportieve prestatie onze jarenlange traditie om uit te blinken tijdens de Europese 

Gold Cup finales. 
 Deze hebben dit jaar plaatsgehad in Thessalonika, Griekenland. Brigitte De Wolf en Johnny 

Rayee hebben samen de Dubbel Gemengd gewonnen, en in de singles heeft Brigitte De Wolf 
welverdiend het goud veroverd. 

 Tot zover de opmerkelijke prestaties behaald door onze leden die onze Belgische kleuren 
hebben verdedigd op het internationaal vlak het voorbije seizoen. 

 Ook stellen wij met blijdschap vast dat het Bowlingmagazine dat sinds 1/1/2000 functioneert 
en door de heren Jean Colmont en Yves Messer beheerd wordt, een enorme impact heeft 
gegeven bij onze leden. 

 Het magazine is heel professioneel aangepakt en staat open voor iedereen in het land. Artikels 
die erin verschijnen zijn heel interessant en worden door onze leden enorm geapprecieerd. 

 Dank U aan iedereen die eraan mee heeft gewerkt om de kwaliteit van het bowlingmagazine 
hoog te houden, en natuurlijk ook dank aan de stichters ervan. 

 De federatie staat 200% achter het initiatief. 
 Ik vraag jullie allen om er aan mee te werken teneinde het magazine nog beter te maken en 

het te behouden. 



 Wat het damesbowling in België in het algemeen betreft, daar moet dringend aan gewerkt 
worden. 

 Er is vastgesteld dat er minder en minder belangstelling is om deel te nemen aan de 
competities. Waarschijnlijk is de reden te verre verplaatsingen, de keuze van de centers, of 
nog andere redenen die moeten geëvalueerd worden. 

 Het Sportcomité is wegens gebrek aan deelnemers verplicht geweest voorlopig de nationale 
Trio's Dames League op te schorten. 

 Dit zijn allemaal signalen waar wij rechtstreeks bij betrokken zijn en samen moeten oplossen. 
Daarom ben ik van plan onmiddellijk na de Algemene Vergadering een adviescommissie op 
te richten met leden die er rechtstreeks bij betrokken zijn en te zoeken naar de redenen van het 
probleem en oplossingen te bewerkstelligen. 

 
Wat de jeugd betreft, deze gaat verder met de opbouw van de piramide en heeft uitstekende 
resultaten. 
Ook de 18/23-jarigen zijn onder begeleiding opgestart met een programma zowel regionaal 
als nationaal. Wij kunnen binnenkort nieuwe talenten verwachten die zich zullen opdringen 
op het hoogste niveau. 
 
Heden leven wij in een tijdperk waar men dagelijks hoort over agressie in onze samenleving; 
ook bij onze bowlers. Dit heeft zich de laatste tijd ook gemanifesteerd tussen onze leden 
tijdens sportactiviteiten. Ik doe een ernstige oproep naar jullie toe. Deze feiten horen niet thuis 
in onze sport en moeten onmiddellijk stop gezet worden. 
Wij zullen in de toekomst ook zeer streng moeten optreden. Het is onverantwoord en 
ontoelaatbaar dat leden hun sport gaan beoefenen en geconfronteerd worden met dit soort 
zaken. De leden die denken dat ze ongestraft hun vuisten kunnen gebruiken tijdens onze 
activiteiten zijn nu gewaarschuwd. 
Tot zover wat betreft het sportgedeelte. 
 
Administratie en Beheer. 
 
Twee jaar geleden op de Algemene Vergadering heb ik jullie een signaal gegeven dat onze 
federatie niet verder kan functioneren uitsluitend op een amateuristische basis. Daar bedoelde 
ik toen reeds mee dat wij in de toekomst ervaren kandidaten (tweetalig) zouden moeten bij 
krijgen die eventueel ervaring hebben opgedaan in hun club of in hun beroep en deze ervaring 
ten dienste zouden willen stellen van onze federatie. 
Wat ik vaststel is dat de mandaten die de Beheerraad voorzien heeft om die uitbreiding te 
bewerkstelligen, gewoon niet worden ingenomen. Dit jaar zijn er zes mandaten opengebleven. 
Dit kan zo niet verder gaan. 
Hoe kan al het meerwerk behandeld en uitgevoerd worden, als wij maar op een beperkt aantal 
beheerders kunnen rekenen die hun prioriteit en tijd aan onze federatie kunnen geven. 
Onze beheerders zijn van goede wil en geven het uiterste van wat ze willen doen, maar ik heb 
er mijn twijfels over of dit tot op heden genoeg is. 
De voorwaarden om beheerder te worden is juist vrije tijd hebben, maar dit schijnt meer en 
meer een serieus probleem te worden. 
 
Amateurisme is voorbijgestreefd en is niet meer haalbaar, er moet naar een professionele 
richting uitgekeken worden en wij moeten allen meer breeddenkend worden. 
Wij moeten uitsluitend aan de sport denken, diegene die aan politiek willen doen horen niet 
thuis bij ons. 
Nu de reglementen op punt staan kan ik mij gaan concentreren op een voor mij primordiaal 
element. 
Twee jaar geleden heb ik aan de Beheerraad voorgesteld een draaiboek te schrijven over onze 
activiteiten, zodoende dat iedere leek vlug op de hoogte kan gebracht worden hoe men de 
zaken moet aanpakken. 



De Beheerraad heeft dit goedgekeurd en ik heb toen hulp gevraagd aan alle voorzitters en 
verantwoordelijken van de diverse comités en commissies om mij bij te staan met hun 
ervaring om dit project waar te maken. Tot op heden moet ik nog het eerste document 
binnenkrijgen. 
Als ik er om vraag is het antwoord :"Ik heb er geen tijd voor gehad". 
U zult wel begrijpen dat mijn geduld ver op is. Voor mij is dit document een noodzaak voor 
het verbeteren van de interne structuur en ik krijg de indruk dat iedereen een beetje zijn 
verantwoordelijkheid aanziet als zijn eigendom. 
Ik ga de goedkeurde structuren drastisch laten naleven met alle gevolgen van dien voor 
diegenen die er geen oren naar hebben. 
Een ander cruciaal punt is dat wij op het huidige moment geen beheerder in de beheerraad 
hebben die de taak van Secretaris Generaal op zich kan nemen. 
Gezien de groei van onze administratie zie ik als enige mogelijkheid, bijkomende fondsen te 
gaan zoeken en in overweging te nemen om in de toekomst een Algemene Directeur te gaan 
aanstellen (universitair). Dit zal dan ook een full time job worden. 
Ik zou nu mijn beheerders en gecoöpteerde leden willen bedanken voor de samenwerking van 
het voorbije seizoen en niet te vergeten onze charmante secretaressen Sonja en Maria die dag 
in dag uit voor jullie al het administratiewerk verzorgen. 
 
Als laatste punt zou ik jullie willen bedanken voor de samenwerking van de laatste 20 jaar. 
Wij hebben samen veel opgebouwd. 
Ik heb steeds met hart en ziel onze federatie gepromoot zowel in binnen- als in buitenland;  
ik heb steeds jullie vertrouwen mogen genieten en hoop dat jullie mij zullen steunen in onze 
toekomstplannen. 

 
 
 
 
 
 2. Goedkeuring van het P.V. van de Algemene Statutaire Vergadering 1999 

  Het P.V. wordt met meerderheid goedgekeurd. 

 3. Verslag van het Secretariaat 

 4. Verslag van het Sportcomité 

 5. Verslag van het Public-Relations Comité 

 6. Verslag van het Jeugdcomité 

 7. Verslag van de Technische Commissie 

 8. Verslag van het Veteranencomité 

Er werden geen vragen gesteld over de verslagen 2 t/m 8. De verslagen worden met 
meerderheid van stemmen goedgekeurd, door omhoog steking van de groene kaart. 
 

 9. Verslag van de Penningmeester - Balans 1999/2000 

  Er zijn geen vragen over de balans. 

 10. Verslag van de Rekeningencommissarissen 



Gilbert Callaert leest de goedkeuring van de rekeningcommissarissen, hemzelf, Guido 
Appermont en Claude Monseu voor. 
 

 11. Ontlasting van de Beheerders voor het verlopen jaar 

Ontlasting wordt door de Algemene Vergadering verleend aan alle beheerders. 
 

 12. Begroting 2000/2001 

Deze wordt goedgekeurd. 
 

 13. Verkiezing van de Beheerders en Rekeningencommissarissen 
 

De te verkiezen rekeningcommissarissen zijn : 
   Guido Appermont, Gilbert Callaert en Claude Monseu. 
 

   Dhr. Schatteman, voorzitter van Stars and Strikes, vraagt of deze drie kandidaten 
schriftelijk moeten verkozen worden. Het antwoord hierop is "ja", het is zo vermeld in de 
statuten. 

 
  Volgende beheerders stellen zich verkiesbaar : 
  Provincie Antwerpen : Jacky Felsenstein. 
  Provincie Oost-Vlaanderen : Luc De Cooman 
  Provincie West-Vlaanderen : Wilfried Boidin en Frans De Hert. 
  Brussel Hoofdstedelijk Gewest : Guy Van Audenaerde. 
 

14. Richtlijnen van de B.B.S.F. 
 

Terwijl de stemmen geteld worden, stelt onze voorzitter de reglementen in formaat A4 en 
A5 voor. Men kan formaat A5 verkrijgen per deel aan 100,- BEF. 
Deze kunnen enkel besteld worden via de daarvoor voorziene bestelbon. 
Men kan ze ook downloaden in twee talen van onze website. 
 
Alle reglementwijzigingen of aanpassingen zal men op het einde van het seizoen 
schriftelijk aan alle clubs mededelen. Deze gaan dan pas volgend seizoen in voege. Er 
zullen geen wijzigingen in de loop van het seizoen meer gebeuren. 

 
 

 
Wat betreft het toekennen van de shiften en uren van de kampioenschappen hangen wij 
volledig af van de goedwil van de bowlinguitbaters. Sommige van hen komen hun 
contract met ons niet na, maar men zal met deze in de toekomst niet meer samenwerken. 
De uitbaters die bowling-minded zijn, zijn wel beperkt. Het is daarom niet gemakkelijk 
alle kampioenschappen in het centrum van het land te laten doorgaan. 
 
Nieuwe leden die in de loop van het seizoen Interteams gaan spelen, moeten hun 
informatie (naam, adres, enz) indien deze niet op voorhand doorgegeven werd, met de 
uitslag mee opsturen, ingevuld op het daarvoor voorziene formulier. Zoniet worden de 
kegels niet opgenomen. 
Wat betreft het mededelen van de resultaten op vrijdagavond, moet men enkel het 
matchnummer, het aantal kegels van de thuis- en bezoekende ploeg en het resultaat van 
de punten te vermelden. Verdere info hebben we niet nodig. 
 
De regionale vergaderingen gaan terug door in de maanden maart en april. 
Ondertussen wordt de trekking van de Beker van België voorgelezen. 



 
15. Delva. 

 
De zaak Delva wordt nogmaals door de Secretaris Generaal uiteengezet. Deze zaak is 
reeds 13 jaar lopende en er is nog steeds geen oplossing in zicht. 
 

16. Website. 
 
In de toekomst is er voorzien dat de website zal aangepast worden en er veel meer 
mogelijkheden zullen zijn om met de federatie samen te werken. Er zal heel veel 
informatie opstaan die men zal kunnen downloaden. 
 

17. Uitslagen verkiezing van de beheerders. 
 
  Het te behalen quorum is 79 stemmen. 

 
Provincie Antwerpen :   Felsenstein Jacky   155 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest :  Van Audenaerde Guy   139 
Provincie Oost-Vlaanderen :  De Cooman Luc   134 
Provincie West-Vlaanderen :   Boidin Wilfried   136 
     De Hert Frans    133 
 

De Voorzitter eindigt de Algemene Statutaire Vergadering met iedereen een behouden 
thuiskomst te wensen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jacky Felsenstein 
      Voorzitter 


