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Proces Verbaal N° 31 
 

ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING VAN 14.10.2002 
 
 
De Algemene Statutaire Vergadering van de B.B.S.F. had plaats op 14 oktober 2002  
in het Sodehotel, E. Mounierlaan 5, 1200 Brussel. 
 
De aanwezigheid van de Voorzitters van de clubs en de geldigheid van de 
gemandateerden werden nagezien. 
 
DAGORDE 
 
1. Inleiding van de Voorzitter. 
De Voorzitter heet iedereen van harte welkom op de 31ste Algemene Statutaire 
Vergadering van het seizoen 2001/2002. 
Zij vraagt aan iedereen een minuut stilte in acht te nemen voor al onze vrienden die ons 
in de loop van het jaar verlaten hebben 
De voorzitter stelt aan de vergadering, de leden van het Directiecomité voor. 
Zij heet ons emeritilid Georges Lapôtre hartelijk welkom. Hij is onlangs 82 jaar 
geworden. 
De Voorzitter zegt dat zij op 9 september verkozen werd als nieuwe voorzitter van de 
B.B.S.F.. Zij zal trachten deze taak naar behoren te vervullen maar vraagt om geen 
vergelijk te maken, want er zal nooit meer een tweede Jacky zijn. 
Daarom vraagt zij de toelating aan de Algemene Vergadering om Jacky Felsenstein 
postuum tot Erevoorzitter van de B.B.S.F. te benoemen.  
De vergadering keurt dit goed met handopsteking. 
 
Zij meldt dat vanaf begin juni tot begin oktober er nog een 30 tal aanvragen voor een 
overgang naar een andere club binnengekomen zijn. 
Dit is ons spijtig genoeg wettelijk niet toegelaten, buiten de aan ons toegestane periode 
van 1 tot 31 mei. Dit is ook de reden dat het artikel met betrekking tot een verhuis in de 
loop van het seizoen, vanaf 30 km, weggenomen werd uit onze reglementen  
Het blijkt dat de clubbesturen en onze leden dit niet schijnen te begrijpen en telkens wij 
een overgang weigeren wordt ons dit kwalijk genomen. Wij kunnen dit echter niet 
toestaan, want er staat een zware boete op. 
Zij meldt dat er nog steeds een daling van deelname aan de kampioenschappen is. Het 
Sportcomité is bezig met een onderzoek naar de reden hiervan. Voor dit seizoen zijn er 
affiches gemaakt, die misschien de deelname zullen stimuleren. 
Zij deelt mee dat de klacht die ingediend werd bij de Procureur des Konings tegen 
Jacky Felsenstein wegens zijn overlijden geseponeerd werd. 
In de zaak Frank Herman hebben wij ons burgerlijke partij gesteld. De zaak is nog 
steeds in onderzoek, maar het kan heel lang duren vooraleer er een vonnis 
uitgesproken wordt. 
In de zaak Brussels Eagles tegen de Federatie, is er door de rechter een beslissing 
genomen, waardoor wij verplicht waren Brussels Eagles terug aan te sluiten. Wat 
betreft de achterstallige schulden van Brussels Eagles heeft de B.B.S.F. kortelings een 
zaak aangespannen. Dit is in handen van onze advocaat. 



Tegen Robert De Backer werd eveneens een zaak aangespannen voor zijn schulden 
tegenover de Federatie. Vermits hij niet betaalt wordt dit momenteel afgewerkt door 
een deurwaarder. 
Vanuit de zaal wordt er gevraagd of de zaak Delva reeds opgelost is. De voorzitter 
beloofd contact op te nemen met Mevr. Hermus om tot een overeenkomst te komen. 

 
 2. Goedkeuring van het P.V. van de Algemene Statutaire Vergadering 2002. 

P.V. nr. 30 van 19.11.2001 wordt goedgekeurd.  
 

 3. Verslag van het Secretariaat. 
 4. Verslag van het Sportcomité. 
 5. Verslag van het P.R. Comité. 
 6. Verslag van het Jeugdcomité. 
 7. Verslag van de Technische Commissie. 
 8. Verslag van het Veteranencomité. 

De voorzitter vraagt of er opmerkingen op de punten 3 tot en met 8 zijn. 
Deze worden met meerderheid van stemmen goedgekeurd. 

 
 9. Verslag van de Penningmeester - Balans seizoen 2001/2002.  

Dhr. Luc De Cooman geeft antwoord op de verschillende vragen betreffende de 
balans en geeft uitleg over de aanpassingen na het vinden van een foutje. 
Hij zegt dat deze balans heel dicht bij de werkelijkheid is en dat wij voor de  
toekomst zullen besparen daar waar het mogelijk is. 
Op de vraag of het nog mogelijk is fraude te plegen, antwoordt hij dat alles, 
van de eerste tot de laatste euro gecontroleerd wordt. 
Alle verrichtingen gebeuren via de bank en er wordt geen cash geld meer  
verhandeld. 
De drie rekeningcommissarissen bevestigen de uitleg van de penningmeester. 
Dhr. De Cooman belooft dat de tarieven volgend seizoen niet zullen verhogen. 
Vanuit de zaal wordt er door verschillende personen gevraagd de boekhouding te 
doen via een onafhankelijk orgaan. 

 
 10. Verslag van de Rekeningcommissarissen. 

De drie rekeningcommissarissen stellen zich voor. 
 Dhr. Guido Appermont leest uit naam van alle rekeningcommissarissen het  
 verslag voor. De boekhouding werd nagezien. De cijfers zijn correct bevonden. 

 
11. Ontlasting van de beheerders voor het verlopen jaar. 

De beheerders worden door de Algemene Vergadering ontlast. 
 
12. Begroting 2002-2003-06-04 

De begroting wordt voorgesteld en hierover zijn geen opmerkingen.  
Deze wordt met meerderheid van stemmen goedgekeurd. 

 
13. Verkiezing van de Kandidaten Beheerders. 

Volgende personen hebben zich kandidaat gesteld tot beheerder: 
Provincie Antwerpen:  Arnold Goossens 

Ghislain Van de Weyer 
Provincie Oost-Vlaanderen: Hendrik De Schepper 
Provincie West-Vlaanderen: Willy Billet 
Provincie Henegouwen: Andre Arnould 
Provincie Waals Brabant: Christian Mathieu 
Brussel Hoofdstedelijk Gewest: Françoise Servais 
 Philippe Michel 
beiden hebben zich wegens persoonlijke redenen teruggetrokken. 



Van de 173 clubs zijn er 169 aanwezig. Het te behalen quorum is 85. 
Het resultaat van de verkiezing geeft de volgende uitslag: 
Arnold Goossens : 133 stemmen 
Ghislain Van de Weyer : 117 stemmen 
Hendrik De Schepper : 131 stemmen 
Willy Billet : 138 stemmen 
Andre Arnould : 126 stemmen 
Christian Mathieu : 142 stemmen 

 
Alle kandidaten werden verkozen en worden proficiat gewenst door de  
Voorzitter. Zij hoopt op een goede samenwerking. 

 
14.  Interpellatie. 

Er zijn geen geldige interpellaties binnengekomen. 
 

15.  Richtlijnen van de B.B.S.F. 
Het secretariaat vraagt om regelmatig de wijzigingen van adressen en 
telefoonnummers aan hen door te geven. Als de leden persoonlijk worden 
aangeschreven, komen er veel brieven terug met de vermelding "onbekend op dit 
adres". Wij hebben er al een aantal liggen en het seizoen is amper bezig. 
Het secretariaat vraagt ook om zoveel mogelijk de resultaten van de interteams 
per e-mail te verzenden en dit voor zaterdagmorgen 8 uur.  
Dit kan het beste via de website van de B.B.S.F..  
Wij maken er jullie attent op dat vanaf 18 november de posttarieven verhogen met 
0,08 Euro. Dat wil zeggen dat er zegels moeten gebruikt worden van 0,49 Euro, 
zijnde PRIOR 1. 
Indien u 0,41 Euro gebruikt is dit PRIOR 3 en zijn de resultaten niet op 
dinsdagmorgen op het bureel. In alle afdelingen zullen de klassementen dan 
onvolledig zijn en zal er geen correct beeld meer kunnen weergegeven worden. 
Het Sportcomité vraagt , indien u een wedstrijd wilt inhalen of vroeger wilt 
spelen, om de aanvraagformulieren tijdig ter goedkeuring binnen te sturen.  
Wat de promotietoernooien en dergelijke betreft, houdt er rekening mee dat deze 
niet mogen doorgaan op data van nationale en internationale gehomologeerde 
toernooien. Dit staat vermeld onder art. 219 van de toernooireglementen. 
Hierop wordt hevig gereageerd. Men vraagt de data van de promotiewedstrijden 
vrij te laten.  
Gehomologeerde toernooien ondervinden hiervan geen schade. Bowlers die 
deelnemen aan promotiewedstrijden, nemen geen deel aan toernooien met 
geldprijzen.  
Het gaat hier over een ander cliënteel. Daarom vraagt de vergadering snel een 
reglementswijziging door te voeren . Dit wordt doorgegeven aan het Sportcomité. 

 
16. Dankwoord. 

Mijn dankwoord gaat naar onze 3 leden van het secretariaat, Sonja, Maria en 
Philippe die tijdens het plotselinge wegvallen van Jacky de Federatie hebben 
draaiende gehouden. 
Ondanks het bijkomende werk is alle briefwisseling op tijd en stond blijven 
buitengaan en hebben de clubs er geen hinder van ondervonden. 
 
De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen een goede thuiskomst. 
 
 
 
 
 

 Jean-Claude Dethier  Martha Somers 
  Secretaris Generaal  Voorzitter 


