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ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING VAN 19.11.2001 
 
De Algemene Statutaire Vergadering van de B.B.S.F. had plaats op 19 november 2001  
in het Sodehotel, E. Mounierlaan 5, 1200 Brussel. 
 
De aanwezigheid van de Voorzitters van de clubs en de geldigheid van de gemandateerden  
werden nagezien. 
 
 Inleiding van de Voorzitter. 
 De Voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom op de 30ste Algemene Statutaire 

Vergadering van het seizoen 2000/2001. 
 Ons emeritielid Dhr. G. Lapôtre is wegens ziekte verontschuldigd. 
 Hij vraagt  aan iedereen een minuut stilte in acht te nemen voor al de vrienden die ons tijdens 

het voorbije seizoen verlaten hebben. 
 De Voorzitter stelt aan de vergadering, de leden van het Directiecomité, voor. 
 Hij brengt tevens verslag uit van de goede resultaten die in het buitenland door enkele van 

onze leden werden behaald. Gery Verbruggen behaalde een eerste plaats in de ranking 
Europese Zone. Hij zal de World Masters finale spelen in San Domingo. 
Bij de Gold Cup haalden wij 2x goud en 1x zilver en dit door Sofie Gevers en Wim 
Claessens; bij de Europese Veteranen Kampioenschappen behaalde Roger Pieters en Rik 
Clerckx, goud en André Bortels zilver. 

 Hij verontschuldigt zich dat de nieuwe planning voor de kampioenschappen niet kon 
gerespecteerd worden en dit door de vermindering van het aantal deelnemers. Er is ook een 
grote vermindering  van deelname bij toernooien. Verschillende moesten geannuleerd 
worden. Wij moeten samen zoeken naar een oplossing want er is nog te weinig interesse. 

 De Voorzitter brengt de vergadering op de hoogte van een geschil dat hij met een lid van de 
B.B.S.F. heeft. Onze advocaat heeft de raad gegeven om dit onderwerp te vermijden omdat 
het dossier in de handen is van het gerecht. Men spreekt over een dossier van 27 
bewijsstukken. 

 Hij wijst erop dat hij gevraagd heeft aan de advocaat om de zaak te versnellen zodat wij zo 
vlug mogelijk terug in een rustig klimaat zouden kunnen werken. 
De Voorzitter zegt ook dat er een administratieve commissie op punt staat om de situatie te 
onderzoeken.  
De Voorzitter doet nogmaals een oproep naar beheerders, want er is nog steeds nood aan 
positieve medewerkers. Dit gezegd zijnde gaat hij over naar de dagorde. 
 
DAGORDE 

 
 1. Goedkeuring van het P.V. van de Algemene Statutaire Vergadering 2000. 

Dhr. Collignon  stelt de vraag of wij de P.V. van 2000 mogen goedkeuren terwijl wij 
slachtoffer werden van een geldverduistering. Zou het niet beter zijn om van buiten uit een 
accountantsonderzoek te voorzien ? 



Dhr. Felsenstein legt uit dat de gegevens fictief waren. De stukken (bankafschriften) zijn 
er, maar het geld is weg (ongeveer 7.500.000,- Bef, waarvan reeds 4.500.000,- Bef terug 
gerecupereerd is). Men controleert momenteel de volledige boekhouding. Men was van 
deze situatie niet op de hoogte, daarom is het een correcte bilan. 
Een lid van Rico Bowlers stelt de vraag hoe ver het staat met de zaak Delva. 
De Voorzitter meldt  dat er verschillende inspanningen en pogingen werden gedaan om tot 
een oplossing te komen. Tot op heden is er nog geen oplossing in het zicht. 
Dhr. Guy Van Audenaerde, die meermaals onderhandeld heeft, beweert dat Mevr. Hermus 
wacht op de eerste stap van de federatie. Deze eerste stap is al meermaals gedaan, men  
wacht op reactie  van Mevr. Hermus. 
 
Hierna wordt de P.V. met meerderheid van stemmen goedgekeurd. 
 

 2. Verslag van het Secretariaat. 

 3. Verslag van het Sportcomité. 

 4. Verslag van het P.R. Comité. 

 5. Verslag van het Jeugdcomité. 

 6. Verslag van de Technische Commissie. 

 7. Verslag van het Veteranencomité. 

 8. Verslag van de Opleidingscommissie. 
  De Voorzitter vraagt of er vragen zijn over de verslagen van nummers 2 tot en met 8. 
  Vanuit de zaal komt er reactie dat het verslag nummer 4 en nummer 7 niet volledig is. 
  Er zouden in beide verslagen belangrijke punten vergeten te zijn. 
  Daarna worden de verslagen vanaf punt 2 tot en met punt 8 met meerderheid van stemmen  
  goedgekeurd. 
 
 9. Balans seizoen 2000/2001 – Begroting seizoen 2001/2002.  

De nieuwe verkozen schatbewaarder doorstaat goed de vuurproef. Sommige Voorzitters 
willen de indruk geven dat hij niet bekwaam is om deze taak correct  te doen.  
Dhr. L. De Cooman zegt dat hij een zware taak  heeft maar dat hij bijgestaan wordt door . 
Mevr.A. Blommaert, die jaren schatbewaarder van de B.B.S.F. is geweest. Samen zullen 
zij orde op zaken zetten. 
 

 10. Mededeling van de Schatbewaarder. 
Er zijn geen schriftelijke vragen binnengekomen over de balans of de begroting. 
 

 11. Verslag van de Rekeningencommissarissen. 
Dhr. Claude Monseu leest uit naam van de rekeningencommissarissen het verslag voor. 
De gecontroleerde cijfers werden juist bevonden. Maar men raadt het Directiecomité aan 
meer controles te doen in de loop van het jaar. 
De Beheerders worden ontlast door de Algemene Vergadering. 
 

 12. Verkiezing van de Kandidaten Beheerders. 
Volgende kandidaten zijn te verkiezen : 

  Provincie Antwerpen : Martha Somers 
  Brussel Hoofdstedelijk Gewest : Samy-Anna Saba 
  Provincie oost-Vlaanderen : Lucien Bekaert 
  Provincie Limburg : Emiel Bussels 
  Provincie Henegouwen : Georges Saba 



 
  Alle 178 clubs zijn aanwezig. Het te behalen quorum is 90 stemmen. 
  Het resultaat van de verkiezing is het volgende : 
 
  Martha Somers : 144 stemmen 
  Samy-Anna Saba : 159 stemmen 
  Lucien Bekaert : 152 stemmen 
  Emiel Bussels : 159 stemmen 
  Georges Saba : 163 stemmen 
 
  Alle te verkiezen beheerders werden verkozen en worden proficiat gewenst door de 

Voorzitter. Welkom terug in het slavenwerk ! 
 

13.  Mededeling Herstructureringscommissie. 
Gezien er minder ploegen ingeschreven werden voor deelname aan interteams, werd dit 
project voor onbepaalde tijd stopgezet. 
  

14.   Interpellatie. 
Er zijn geen geldige interpellaties binnengekomen. 
 

15.   Richtlijn. 
Het woord wordt special gericht aan de clubs die nog achterstallige betalingen hebben 
tegenover de federatie. Gelieve art. 8, tweede paragraaf van de Statuten na te zien en daar 
even bij na te denken. De Voorzitter raadt  deze clubs aan contact op te nemen met de 
schatbewaarder om een regeling te treffen.  
 

16.   Dankwoord. 
   De Voorzitter richt een dankwoord aan de dames van het secretariaat, Sonja en Maria, 

voor al het werk dat zij gans het jaar gedaan hebben. Het is niet altijd gemakkelijk om 
alles op tijd buiten te krijgen. Hij richt ook nog een persoonlijk dankwoord aan hen beide 
voor de steun die hij steeds van hen krijgt en dit met betrekking vanwege zijn 
gezondheid. 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jacky Felsenstein Martha Somers Christian Vincenzotto 
  Voorzitter Ondervoorzitter Ondervoorzitter 


