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ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING VAN 25. 10. 2004 
 
De Algemene Vergadering van de B.B.S.F. had plaats op 25 oktober 2004 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. 
 
Vooraleer de vergadering begint, wordt er door een clubvoorzitter gevraagd, of hij de licentie van 
de voorzitter mag zien, waarop deze getoond wordt. 
 
De voorzitter heet iedereen hartelijk welkom op de 33ste  Algemene Statutaire vergadering. 
Zij vraagt een minuut stilte in acht te nemen voor al onze bowlingvrienden die wij in de loop van 
het jaar verloren hebben, waaronder ons emeritilid Georges Lapôtre. 
Het Directiecomité wordt voorgesteld. 
 
De voorzitter deelt mee, dat de Raad van Bestuur beslist heeft, de vraag te stellen aan de Algemene 
Vergadering om een punt aan de dagorde te mogen bijvoegen. 
Dit wordt aangenomen met meerderheid van stemmen. 
Zij geeft daarop een uiteenzetting van de e-mails die de laatste week in gans het land werden 
rondgestuurd en deelt mee dat de Raad van Bestuur, daarop gevraagd heeft Mr. Luc De Cooman 
uit zijn functie als bestuurder te zetten.  
De stemming wijst het volgende uit :  van de 155 aanwezige clubs, stemmen er 14 blanco en 71 ja, 
62 neen en er zijn 8 clubs die geen stem uitbrengen. 
Vermits er geen 50 +1 meerderheid is, blijft Mr. De Cooman lid van de Raad van Bestuur. 
 
Na deze stemming gaat de voorzitter over, met een résumé van hetgeen het voorbije jaar 
verwezenlijkt werd. 
-Sommige van onze reglementen werden volledig herzien, versoepelt en aangepast. Al deze 
wijzigingen kunnen jullie terugvinden op onze website. 
-Enkele boetes werden volledig weggenomen en verschillende werden verlaagd. 
-Onze jaarlijkse bowlingkalender werd in een nieuw kleedje gestoken en dit dankzij de 
medewerking van ons secretariaat. Hij is groter, meer overzichtelijker en goedkoper. 
-De prijzen voor het plaatsen van reclame in ons kalenderboekje werden ook verlaagd en daardoor 
konden wij vele adverteerders overtuigen om reclame te plaatsen. Deze kontakten werden ook 
gelegd door ons secretariaat.  
-Tijdens de regionale vergaderingen werd er ons gevraagd om een referendum te houden, 
betreffende het voorstel om 2 stijgers en 4 dalers door te voeren in de interteamsploegen.  
Aan dit referendum kon men deelnemen van 15 juli tot 25 september, zodanig dat de spelers die 
niet in de mogelijkheid waren hun stem uit te brengen tijdens de zomermaanden, dit nog in 
september konden doen. 



Er zijn 566 antwoorden binnengekomen. Waarvan  144 negatief en 422 positief. In percent 
uitgedrukt is dit 74,56 %  -JA-  en 25,44 %  - NEEN-  Hierdoor zal het op het einde van het 
seizoen 2004/2005 doorgevoerd worden. Dit heeft ook voor gevolg dat er mogelijk 4 stijgers zullen 
zijn in de 5de afdeling. 
Hierop volgt een reactie vanuit de vergadering. Vele van onze leden waren van dit referendum niet 
op de hoogte en daarom vraagt men, dit volgend seizoen nog niet door te voeren en aan iedereen 
(per club aan alle leden ) per brief zijn mening te vragen. Indien het resultaat hiervan positief is, 
zullen de 2 stijgers en 4 dalers in voege gaan op het einde van het seizoen 2005-2006. 
Mr. Etienne Kesteleyn geeft hierover een grondige uitleg. 
-Inschrijven tot deelname aan onze kampioenschappen, kan nu door ieder lid via onze website 
gebeuren. Men kan dan ook zien in welke shift er nog plaats is en zullen er geen misverstanden 
meer ontstaan over het wel of niet krijgen van de gevraagde shift. Deze shiften worden door het 
secretariaat dagelijks aangepast. De mogelijkheid bestaat ook nog steeds om via de club 
ingeschreven te worden. 
Bij de deelname aan het kampioenschap zal er aan de speler of speelster een 
overschrijvingsformulier overhandigd worden, zodanig dat de club ontlast wordt van het ontvangen 
bij hun leden en het storten van gelden aan de B.B.S.F.  
Men zal ook overgaan tot het geven van waardebons, bij de provinciale kampioenschappen en bij 
de veteranen, in de plaats van trofeeën. Wat betreft de betalingen telt dit systeem enkel voor de 
volwassenen en zal dit nog niet toegepast worden bij de jeugdkampioenschappen. 
-Het sportief jaar dat steeds begon op 1 juni, zal vanaf volgend jaar op 1 september beginnen. Dit 
zal dan gelijk lopen met de andere Europese landen en zodoende zullen er bij de jeugd en de 
veteranen vele problemen vermeden worden, die er nu wel zijn. 
-Vermits er door vele van jullie al herhaaldelijk gevraagd werd om de overgangsperiode naar een 
latere datum te verplaatsen, hebben wij dit op alle vlakken onderzocht en overwogen. Wij zijn tot 
de vaststelling gekomen, dat het misschien mogelijk zou zijn, mits enkele aanpassingen, om deze 
met 2 weken te verschuiven. De overgangsperiode zou dan lopen van 15 mei tot 15 juni.  
Indien wij dit momenteel zouden doorvoeren lopen wij het risico dat er verschillende zaken 
administratief fout zullen lopen. Dit risico kan niet genomen worden. 
Spijtig genoeg moet ik in herhaling vallen, maar na het afsluiten van de overgangsperiode mag er 
geen enkele overgang meer toegestaan worden. Indien de Vlaamse Gemeenschap ons hierop 
betrapt, betalen wij per overgang een boete van € 5000,00 of 200.000 oude Belgische franken. 
Wij willen jullie nogmaals vragen jullie leden of toch op zijn minst de ploegkapiteins hiervan in 
kennis te stellen, want ook dit jaar kregen wij de vraag na 31 mei, om alsnog overgangen toe te 
staan. 
-De gerechtelijke zaak tegen Frank Herman werd  afgesloten, vermits deze dit jaar in april 
overleden is. 
 
2. Goedkeuring van het P.V. van de Algemene Statutaire Vergadering 2003. 
Dit wordt met meerderheid van stemmen goedgekeurd. 
 
3. Verslag van het secretariaat. 
 
4. Verslag van het Sportcomité. 
 
5. Verslag van het Topsportcomité. 
 
6. Verslag van het Jeugdcomité. 
 
7. Verslag van het Veteranencomité. 
De voorzitter vraagt of er opmerkingen op de punten 3 tot en met 7 zijn. 
Deze worden met meerderheid van stemmen goedgekeurd. 



 
8. Verslag van de Penningmeester -  Balans seizoen 2003-2004. 
Deze verklaart de laatste 2 jaar, een negatieve balans te hebben gehad, die zelfs op een bepaald 
moment tot –50.000,00 euro bedroeg, er nu een evenwicht is. Dit is vooral te danken aan de vele 
bezuinigingen die gedaan werden en aan de medewerking die wij kregen van de voorzitters van de 
comités en de commissies. Hij verontschuldigt zich over enkele kleine vergissingen die hij ter 
plaatse rechtzet. 
Hierop wordt de balans goedgekeurd. 
 
9. Verslag van de controleurs. 
Mr. Monseu leest in naam van de leden controleurs, het verslag voor. De boekhouding en de 
rekeningen werden nagezien en correct bevonden. 
 
10. Ontlasting van de Bestuurders voor het verlopen jaar. 
De bestuurders worden door de Algemene Vergadering ontlast. 
 
11. Begroting 2004/2005 
De schatbewaarder vraagt of er opmerkingen zijn over de begroting. Hij meldt tevens dat 
hij hoopt een kleine winst te maken bij de 2 Europese kampioenschappen die volgend jaar in 
België zullen plaatshebben. 
 
12. Verkiezing van de Bestuurders. 
Volgende personen hebben zich kandidaat gesteld tot bestuurders: 
 
Provincie Antwerpen : Mevr. Maria Bisschops en Mr. Marc Beaufays 
Provincie Henegouwen : Mevr. Pamela Frost 
Provincie Luik : Mr. Jean-Claude Dethier 
Provincie Oost-Vlaanderen : Mr. Jean-Paul Mattheus 
Provincie Namen : Mevr. Micheline Collige 
 
Al deze kandidaten krijgen de kans om zich voor te stellen. 
 
Van de 158 clubs zijn er 155 aanwezig. Het te behalen quorum is 78. 
 
Er wordt overgegaan tot de verkiezing van de kandidaat bestuurders. 
 
De voorzitter vraagt enkele vrijwilligers om de stemmen te tellen. 
 
Na de stemming en tijdens het tellen van de stemmen wordt er een pauze ingelast. 
 
De verkiezing van de bestuurders, geeft de volgende uitslag : 
 
Maria Bisschops:  99  stemmen 
Marc Beaufays:  100  stemmen 
Pamela Frost:  104  stemmen 
Jean-Claude Dethier: 112  stemmen 
Jean-Paul Mattheus:  97 stemmen 
Micheline Collige:  122  stemmen 
 
Proficiat aan alle verkozen kandidaten. Wij hopen op een goede samenwerking. 
 
13. Goedkeuring Statuten. 
De voorzitter somt alle wijzigingen op. Verschillende wijzigingen moeten nog gebeuren en daar 
zal een werkgroep mee belast worden.  
De statuten worden goedgekeurd met 107 ja, 33 neen en 7 blanco. Er hebben 8 clubs geen stem 
uitgebracht. 



 
14. Richtlijnen van de B.B.S.F. 
De richtlijnen die vorig jaar voorgelezen werden in opdracht van het secretariaat, zijn door de clubs 
zeer goed opgevolgd. Het secretariaat dankt jullie hiervoor. Ons personeel vraagt echter om de 
uitslagen van de interteams zoveel mogelijk per e-mail te doen, in plaats van per fax, dit zou hun 
werk nog gemakkelijker maken. Daarentegen zou het Directiecomité willen vragen niet naar het 
secretariaat te bellen voor allerlei futiliteiten. U kan beter een briefje of e-mail sturen dat wij dan 
zullen doorsturen naar het betrokken comité, dat U hierop ten spoedigste een antwoord zal geven. 
 
De prijsuitreiking 2004/2005 gaat door op vrijdag 1 juli 2005. 
Er zijn geen interpellaties binnengekomen. 
 
15. Dankwoord. 
Mijn dankwoord gaat naar onze 3 leden van het secretariaat, Sonja, Maria en Philippe die altijd 
trachten alles naar behoren te laten verlopen. 
 
De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen een goede thuiskomst. 
 
Aan de bestuurders wordt gevraagd de zaal niet te verlaten, omdat er nog een Raad van Bestuur zal 
plaatshebben. 
 
 
 
 
 
 
 
Jean-Claude Dethier Martha Somers 
Secretaris Generaal Voorzitter 
 


