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ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING VAN 20.10.2003 

 
De Algemene Vergadering van de B.B.S.F. had plaats op 20 oktober 2003 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 32ste  Algemene Statutaire Vergadering.   
Zij vraagt aan de vergadering een minuut stilte in acht te nemen voor al onze vrienden die wij in de 
loop van het jaar verloren hebben. 
De voorzitter stelt aan de vergadering, de leden van het Directiecomité voor.  
Zij wenst een hartelijk welkom aan ons 83 jarig emeritielid, Georges Lapôtre . 
Zoals beloofd zijn de reglementen nagezien en aangepast. Zij werden op onze website geplaatst  
nog vooraleer de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen plaatsvond. 
Voor alle misverstanden uit de wereld te helpen wil ik jullie zeggen dat de reden waarom de 2 
directieleden door de beheerraad uit hun functie werden gezet, niets met het financiële te maken 
heeft. Er zijn geen opmerkingen op het werk dat zij gedaan hebben in het directiecomité. Deze 
heren hebben als directieleden, op het verkeerde moment een verkeerde beslissing genomen.  
Sinds enkele maanden is er een volledig nieuw directiecomité. Herhaaldelijk wordt dit nieuwe  
comité geconfronteerd met beslissingen genomen door het directiecomité van enkele seizoenen 
terug, waarin men  het niet zo nauw nam met de reglementen. Ondanks dat sommige onder ons 
getracht hebben de reglementen strikt te laten naleven, ervaren wij wekelijks dat er aan 
verschillende clubs alles en nog wat toegelaten werd. Spijtig voor deze clubs, maar het huidige 
directiecomité doet daar niet aan mee. Er bestaat voor het huidige directiecomité geen grijs, het is 
wit of zwart en de reglementen gelden voor alle clubs. Mogelijk is dit de reden dat bij het begin 
van het nieuwe seizoen sommige onder jullie een ontgoocheling opgelopen hebben. Zij herhaalt het 
nogmaals, de reglementen worden niet meer omzeild!!!  
Ondanks dat er vorig jaar op onze algemene vergadering, grondig werd uitgelegd waarom wij geen 
overgangen kunnen toelaten, buiten de enige, toegestane periode, hebben wij ook dit seizoen 
ondervonden dat vele van onze leden dit nog steeds niet weten.Wij vragen jullie nogmaals, breng 
als verantwoordelijke van uw club, alle informatie over aan uw leden. Het zal mistoestanden 
voorkomen. 
 
Wat de zaak Delva betreft, is er 3 maal contact opgenomen met  Mevr. Hermus , om samen bijeen 
te komen om een positief onderhoud te laten doorgaan. Echter zonder resultaat. De Voorzitter zelf 
heeft ook nog een telefonisch onderhoud met haar gehad om een afspraak te maken. Zij beloofde 
terug te bellen met enkele data om bijeen te komen. Dit was ook zonder gevolg. Omdat er wegens 
omstandigheden een kampioenschap door een center niet kon aangenomen worden, hebben wij dit 
aangeboden aan Bowling Delva. Het kampioenschap werd niet aanvaard. Wij vinden dat de 



federatie al het mogelijke gedaan heeft en wij hebben zeker onze goede wil getoond. Wat kunnen 
wij nog meer doen? De bewijsstukken betreffende al deze contacten worden ter beschikking 
gesteld aan mevrouw Linda De Cock. 
 
De zaak Frank Herman is nog steeds in onderzoek en wij hebben hierover verder geen nieuws. 
 
Wat het geschil met Brussels Eagles betreft zijn wij na een grondig onderzoek tot de vaststelling 
gekomen, dat Brussels Eagles geen schulden tegenover de federatie had en onrechtmatig 
beschuldigd werd. Wij bieden voor al de ongemakken die hierdoor veroorzaakt werden, onze 
verontschuldigingen aan.  
 
Robert De Backer heeft via onze advocaat een overeenkomst gemaakt om zijn schulden tegenover 
de federatie af te lossen. Ondertussen blijft hij nog steeds sportief geschorst. 
Daar het hier over een tamelijk groot gedrag gaat, zal dit nog wel enige tijd duren. 
 
2. Goedkeuring van het P.V. van de Algemene Statutaire Vergadering 2002. 
Na een uitleg door de heer Luc De Cooman, over de niet voorziene prijsverhogingen en de 
geplande kosten aan onze computers wordt P.V. nr. 31 van 14.10.2002 goedgekeurd.  
 
3. Verslag van het secretariaat. 
De voorwaarden tot het indienen van een interpellatie op de algemene vergadering staan vermeld 
op de uitnodiging. 
 
4. Verslag van het Sportcomité. 
 
5. Verslag van het P.R.-Comité. 
 
6. Verslag van het Jeugdcomité. 
 
7. Verslag van het Veteranencomité. 
De voorzitter vraagt of er opmerkingen zijn op de punten 3 tot en met 7. 
Deze worden met meerderheid van stemmen goedgekeurd. 
 
8. Verslag van de Penningmeester -  Balans seizoen 2002-2003. 
Hierop zijn geen opmerkingen. 
 
9. Verslag van de Rekeningcommissarissen 
De rekeningcommissarissen stellen zich voor. 
De heer Guido Appermont leest uit naam van alle rekeningcommissarissen het verslag voor.  
De boekhouding werd nagezien. De cijfers zijn correct bevonden. 
Zij betreuren het echter dat er bij de controle van de boekhouding geen enkele beheerder 
aanwezig was. Wegens hun werkzaamheden was dit onmogelijk. 
 
10. Ontlasting van de Beheerders voor het verlopen jaar. 
De Beheerders worden door de Algemene Vergadering ontlast. 
 
11. Begroting 2003/2004 
Er wordt een toelichting gedaan door de penningmeester en dit in verband met de uitgaven. Hij 
vraagt om goed na te denken vooraleer een beheerder te verkiezen omdat vergaderingen veel geld 
kosten. De werkingskosten zullen verhogen en de inkomsten verminderen alle seizoenen en dit 
door een mindere deelname aan onze kampioenschappen. 
Er volgen nog verschillende vragen waarop hij correct en bevredigend kan antwoorden. 
 
12. Verkiezing van de Beheerders. 
Volgende personen hebben zich kandidaat gesteld tot Beheerder: 
 



Brussel Hoofdstedelijk Gewest : 2 posten – 1 kandidaat : Pierre Destrebecq 
Provincie Henegouwen : 1 post –  1 kandidaat : Michel Arcuri 
Provincie Limburg : 2 posten – 1 kandidaat : Jo Kellens 
Provincie Luik : 1 post – 1 kandidaat : Christian Vincenzotto  
Provincie Luxemburg – 1 post : geen kandidaat 
Provincie Namen : 1 post –  geen kandidaat  
Provincie Oost-Vlaanderen : 1 post – geen kandidaat 
Provincie West-Vlaanderen :1 post – geen kandidaat 
 
Al deze kandidaten krijgen de kans om zich voor te stellen. 
 
De vraag wordt aan de heer Christian Vincenzotto gesteld hoe hij het gaat verwezenlijken om de 
federatie uit te breiden met 50.000 leden. Dit zou gebeuren met de recreatie bowlers aan te sluiten. 
Men stelt ook de vraag of de geruchten die de ronde doen dat er een bowlingcenter zou komen in 
het center van het land met 36 banen, waar zijn. Dit alles waren nog wensen van onze voormalige 
voorzitter zaliger. 
Waarom krijgt een beheerder geen boete als hij de beheerraad verlaat en wordt dit wel toegepast op 
de algemene vergadering van de B.B.S.F. tegenover de clubvoorzitters. 
Er worden vragen gesteld over de “Open brief” die naar de clubbesturen per e-mail verzonden 
werd. Dit onderwerp staat niet op de dagorde en zal dus ook niet behandeld worden. Door deze 
“Open brief” beweren sommige geen vertrouwen meer te hebben in de werking van de federatie. 
Onze Nederlandstalige ondervoorzitter vraagt aan de algemene vergadering om het nieuwe 
Directiecomité nog een jaar krediet te geven, omdat er zoveel problemen die in het verleden 
gecreëerd zijn geweest, op te lossen zijn. Door deze negatieve reactie besliste men een antwoord te 
geven, op de “Open brief” tijdens de regionale vergaderingen. 
 
13. Verkiezing van de Rekeningcommissarissen   
De mandaten van de 3 rekeningcommissarissen, zijn afgelopen. 
Zij hebben zich alle 3 herverkiesbaar gezet. 
 
Het zijn de heren : Gilbert Callaert, Claude Monseu, Guido Appermont 
De heer Callaert verblijft in het buitenland. Er word gevraagd aan de vergadering of deze akkoord 
gaat dat er voor hem kan gestemd worden  zonder zijn aanwezigheid. De vergadering gaat 
hiermede akkoord. 
 
Van de 164 clubs zijn er 157 aanwezig. Het te behalen quorum is 78. 
 
Er wordt overgegaan tot de verkiezing van de kandidaat beheerders en de 3 
rekeningcommissarissen. 
De voorzitter vraagt enkele vrijwilligers om de stemmen te tellen. 
Na de stemming en tijdens het tellen van de stemmen wordt er een pauze in gelast. 
 
Het resultaat, verkiezing van de beheerders en de rekeningcommissarissen, geeft de volgende 
uitslag : 
Beheerders :  
Pierre Destrebecq : 92 stemmen 
Jo Kellens : 103 stemmen 
Christian Vincenzotto : 93 stemmen 
Michel Arcuri : 95 stemmen 
 
Het resultaat verkiezing van de rekeningcommissarissen, geeft de volgende uitslag: 
Gilbert Callaert : 92 stemmen 
Claude Monseu :  103 stemmen 
Guido Appermont : 132 stemmen 
 
Proficiat aan alle verkozen kandidaten. Wij hopen op een goede samenwerking. 



 
14. Richtlijnen van de B.B.S.F. 
 
Het secretariaat heeft gevraagd om de volgende tekst voor te lezen. 
Als ik lees “ONS of WIJ” dan bedoel ik hiermee, Sonja, Maria en Philippe. 
 
Eerst en vooral willen we iedereen duidelijk maken, dat boetes gegeven worden volgens de 
reglementen en dat we oprecht mogen zeggen dat het zeker niet tot onze favoriete taken behoort. 
Mocht het boetesysteem voor foutieve licentienummers opnieuw bekeken worden, dan vinden wij 
dit zeker een goed idee (ondertussen werd er door het directiecomité een voorstel, tot het 
versoepelen van de boetes uitgewerkt. Dit zal in één van de volgende beheerraden ter goedkeuring,  
voorgelegd worden). 
De fouten die werkelijk het werk op zaterdagmorgen serieus bemoeilijken zijn de foutieve 
matchnummers. Iedere zaterdagmorgen is er één van ons drie die al heel vroeg op weg is om onze 
leden zo snel mogelijk de uitslagen te kunnen mededelen via onze website, iets waarvan wij weten 
dat het ten zeerste op prijs gesteld wordt. 
Het enige waar wij ons zaterdag kunnen op baseren zijn de matchnummers. Wanneer deze niet 
correct worden doorgegeven, hetzij per fax, hetzij per e-mail of zelfs op scorebladen die 
vrijdagnacht nog in onze brievenbus belanden, heeft dit soms tot gevolg , dat wij voor sommige 
matchen 2 of 3 uitslagen hebben en voor andere matchen geen uitslag. 
Dan begint het puzzelwerk, want zoals iedereen wellicht weet worden zaterdag alleen het 
matchnummer, kegels en punten doorgegeven. Let op, meer is ook niet nodig, maar vooral daarom 
is het van het grootste belang dat deze gegevens correct worden doorgegeven. 
Om u een voorbeeld te geven, wanneer we bijvoorbeeld 2 keer matchnummer 150 hebben, moeten 
wij eerst alle faxen, scorebladen en e-mails één voor één bekijken om dit matchnummer te zoeken. 
Dan kunnen wij meestal wel zien als op de fax het center vermeld staat of in de mail de clubnaam 
welke van de 2 het juiste is. Het andere matchnummer staat dan voorlopig als niet medegedeeld . 
Een veel gemaakte fout is dat het clubnummer wordt doorgegeven. Misschien denken jullie wel,  
één fout matchnummer is niet zo erg, maar vergeet niet dat er 238 matchnummers zijn en met een 
gemiddelde van elke zaterdag 5 foute matchnummers.  
Dit seizoen heeft 1 van ons meegemaakt voor de eerste keer in al die jaren dat er geen enkel 
dubbele matchnummer was op zaterdag en geloof ons dat deed ons veel plezier. 
Een tweede puntje, wanneer jullie faxen, kijk aub heel goed het faxrapportje na en als je ook maar 
enige twijfel hebt over de leesbaarheid van de fax, stuur hem dan gewoon nog een keer door, beter 
2 keer dan een uitslag die als niet medegedeeld vermeld staat en zo komen we automatisch bij punt 
3 terecht. Stuur ons jullie resultaten door, het beste onmiddellijk na de match, als dit kan, zo is er 
minder kans dat het vergeten wordt en is het zeker op tijd, en op tijd wil zeggen voor 
zaterdagmorgen 8 uur. Niets is leuker voor iedereen dan een volledig klassement te kunnen zien op 
zaterdag en uiteraard ook geen boetes te moeten geven of krijgen voor niet-medegedeelde matchen. 
En clubs, niet vergeten, soms rekenen jullie op het bowlingcenter dat ons globaal de uitslagen van 
de verschillende clubs die in het center hebben gespeeld te bezorgen, maar denk er aan, jullie als  
club zijn de enigen die verantwoordelijk zijn in het geval dit om één of andere reden niet gebeurd 
is. 
Dat is wat we jullie even willen zeggen over de zaterdag. Een ander probleempje is het opsturen 
van de officiële scorebladen. Jullie moeten goed begrijpen dat wij zonder deze scorebladen geen 
officiële uitslagen kunnen weergeven. Het verwerken van deze gegevens neemt uiteraard ook een 
tijdje in beslag, iedere speler zijn games worden individueel verwerkt, dus stuur aub de 
scorebladen ten laatste maandag op en wij weten het, PRIOR heeft zijn degelijkheid nog niet echt 
bewezen, maar maak er toch gebruik van. Het is belangrijk dat wij alle scorebladen binnen hebben 
op woensdagmorgen. Wanneer dit niet het geval is en geloof ons, dat is het nooit, moeten wij 
beginnen te telefoneren en ook daar wordt heel veel tijd ingestoken. 
 
Ziezo, dit hadden wij U graag eventjes uitgelegd. Wij kijken al uit naar volgende zaterdag.   
Het secretariaat dankt u voor uw aandacht. 
 
 



 
15. Dankwoord. 
 
Mijn dankwoord gaat naar onze 3 leden van het secretariaat, Sonja, Maria en Philippe die ten alle 
tijden voor iedereen ter beschikking staan en voor alles een oplossing trachten te vinden. 
 
De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen een goede thuiskomst. 
 
Aan de beheerders wordt gevraagd de zaal niet te verlaten, omdat er nog een beheerraad zal 
plaatshebben. 
 
 
 
 
Jean-Claude Dethier Martha Somers 
Secretaris Generaal Voozitter 


