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ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING VAN 17. 10. 2005 

 
De Algemene Vergadering van de BBSF had plaats op 17 oktober 2005 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 wenst iedereen een hartelijk welkom op de 34ste 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. 
Het Directiecomité wordt voorgesteld en de voorzitter meldt dat er momenteel geen 
Nederlandstalig voorzitter is omdat de heer J-P Mattheus zijn ontslag heeft gegeven. 
Zij meldt dat er geen andere punten mogen besproken worden dan diegene die op de dagorde 
vermeld staan. 
Daarna gaat de voorzitter over, met een résumé van hetgeen het voorbije jaar verwezenlijkt werd. 
 
-Zoals vorig jaar door de vergadering gevraagd werd is er een referendum bij de clubs gehouden  
betreffende het voorstel om 2 stijgers en 4 dalers door te voeren in alle afdelingen van de 
interteams. 
Alsook om de Beker Amand Colin slechts met 1 ploeg uit of thuis te spelen in plaats van met 2 
ploegen. Van de 4630 L licenties stemde er 42,02 % ja, 43,56 % neen en 14,42 % had geen 
mening. Het nieuwe voorstel wat betreft de stijgers en de dalers in de interteams werd afgekeurd. 
Wat de beker betreft stemde er 45,89 % ja, 33,62 % neen en 20,49 % had geen mening. Wat het 
Directiecomité het meest verwonderde was, dat er van de 145 clubs er 35 niet op dit referendum 
hebben geantwoord. Wij dachten dat dit wel iedereen zou geïnteresseerd hebben, maar blijkbaar 
was dit niet zo. 
 
-De inschrijvingen tot deelname aan onze kampioenschappen, kan nog steeds rechtstreeks door de 
leden gebeuren. De stortingsformulieren worden op de kampioenschappen aan de spelers 
afgegeven en worden zonder tussenkomst van de clubs betaald. Ondanks verschillende rappels tot 
aanmaning van betaling bleven er nog vele rekeningen open staan, omdat wij van vele leden niet in 
het bezit zijn van het correcte adres. Alle leden die met een betaling achter stonden, werden in het 
nieuwe seizoen nogmaals via hun club in kennis gesteld om hun rekeningen vereffenen. Het grote 
probleem was dat verschillende wel betaald hadden maar geen mededeling vermelden. Er zijn er 
ook die met een rekening betalen die niet op hun naam staat en dan is het onmogelijk op te zoeken 
van wie de betaling komt.  
Onze schatbewaarder zal samen met het secretariaat trachten een oplossing te vinden om 
openstaande rekeningen te vermijden. 
 



 
-Wat vorig jaar beloofd werd om het sportief jaar te laten beginnen op 1 september en de 
overgangsperiode met 2 weken te verplaatsen, is spijtig genoeg niet kunnen doorgaan omdat het 
secretariaat na een grondig onderzoek tot de vaststelling gekomen is, dat verschillende zaken 
zouden vastlopen en ook dat die wijzigingen niet conform waren met onze reglementen . 
 
-Een drietal jaren geleden hebben wij een Topsportcomté opgericht. Het nieuwe sportbeleid 
hiervan is resultaat gericht en gelijktijdig wordt er rekening gehouden met de sportieve noden van 
de spelers, de spelersgroepen en wat zeer belangrijk is, de begeleiders, die indien nodig voor alle 
situaties een oplossing moeten vinden. De doelstellingen waren om na drie jaar resultaten te 
behalen. Maar  reeds vorig jaar gehaalde ons nationaal mannenteam op Europees vlak een bronzen 
medaille. Nog hetzelfde jaar behaalde dit zelfde team tijdens de wereldkampioenschappen 
nogmaals brons. Tijdens het Europees Individueel heren kampioenschap behaalde Ives Van Eyken 
zilver. 
Wendy Bergen gooide op de AMF World Cup een perfect game.  
Ook bij onze jeugd mochten wij dit jaar tijdens de Europese kampioenschappen goud en zilver met 
onze meisjes Kirsten Horemans en Caroline Witvrouwen in ontvangst nemen. Dit kampioenschap 
had een nooit geziene deelname van 28 landen en had plaats in België. Tijdens de World Games 
behaalde wij zilver met Gery Verbruggen waarbij hij ook nog een perfect game verwezenlijkte.  
Het topsportcomité heeft hiermee al zijn nut bewezen want na tien jaar geen medailles op 
internationale evenementen behaald te hebben, staat België terug in de schijnwerpers. 
Als laatste werd er ook nog een Nederlandstalige monitor cursus gegeven waarvoor er twintig 
inschrijvingen waren. Deze kregen de basislessen onder leiding van Inge Joris, die in het bezit is 
van een zilver label, behaald in Amerika. Zij is daarmee de enige vrouw in Europa. 
Momenteel kon men tot 17 oktober inschrijven voor een cursus Franstalig monitor. 
 
- Maar wij mogen zeker onze veteranen niet vergeten die dit jaar op hun Europees kampioenschap 
dat ook doorging in België, dertien medailles behaalden. Mijn gelukwensen aan iedereen.  
Proficiat aan de heren Christian Mathieu en Arny Goossens voor de organisatie van beide 
kampioenschappen en aan iedereen die hieraan zijn steentje bijgedragen heeft op welke manier dan 
ook. 
 
U kan alles nog uitgebreid terug vinden in het jaarverslag van het sportcomité. 
 
2. Goedkeuring van het P.V. 33 van de Algemene Statutaire Vergadering 2004. 
Er worden verschillende vragen gesteld in verband met de statuten die vorig jaar goedgekeurd 
werden. 
Daarna wordt dit P.V. met meerderheid van stemmen goedgekeurd. 
 
3. Verslag van het secretariaat. 
 
4. Verslag van het Sportcomité. 
 
5. Verslag van het Jeugdcomité. 
De vraag wordt hier gesteld, waarom er per se 50,00 € per jeugdtoernooi moet betaald worden.  
De penningmeester legt uit dat dit nodig is omdat wij dit moeten betalen aan de FIQ. 
 
6. Verslag van het Veteranencomité. 
De voorzitter vraagt of er opmerkingen zijn, op de punten 3 tot en met 6. 
Deze worden met meerderheid van stemmen goedgekeurd. 
 
7. Verslag van de Penningmeester -  Balans seizoen 2004-2005. 
De Penningmeester meldt dat dit het 3de seizoen op rij is dat er geen verhogingen bij de bijdragen 
en de financiële verplichtingen zijn gebeurd. Integendeel er zijn er zelfs enkele verlaagd of 
afgeschaft. De boetes zijn spectaculair verminderd. Dit spreekt het gerucht tegen dat de federatie 
altijd op geld uit is. Op alle vlakken zijn de uitgaven verminderd. De balans werd voor het tweede 



opeenvolgend seizoen positief afgesloten. Het resultaat van al de bezuinigingen zouden 
spectaculair zijn, als ondertussen onze inkomsten ook niet zouden afnemen. De penningmeester is 
fier voor het behaalde resultaat en dankt iedereen die hieraan heeft meegewerkt.  
De balans wordt met meerderheid van stemmen goedgekeurd.  
 
8. Verslag van de controleurs. 
Mr. Guido Appermont leest in naam van de leden controleurs, het verslag voor. De boekhouding 
en de rekeningen werden nagezien en correct bevonden. 
 
9. Ontlasting van de Bestuurders voor het verlopen jaar. 
De bestuurders worden door de Algemene Vergadering ontlast. 
 
10. Begroting 2005-2006 
De schatbewaarder vraagt of er opmerkingen zijn over de begroting.  
Vanuit de vergadering komen er verschillende vragen aan de penningmeester, waarop hij op alles 
een correct en bevredigend antwoord geeft. 
 
11. Verkiezing van de Bestuurders. 
Volgende personen hebben zich kandidaat gesteld tot bestuurders: 
 
Vlaams Brabant : Verbestel Marc  
 Renier Michel 
Provincie Luxemburg : Deleo Jean-Marie 
Provincie Oost-Vlaanderen : Vermeiren Luc 
Provincie West-Vlaanderen : Billet Willy 
 de Laat Roger 
 Van Roeyen Lucas 
 
Al deze kandidaten krijgen de kans om zich voor te stellen. 
 
Van de 158 clubs zijn er 154 aanwezig. Het te behalen quorum is 78. 
 
Er wordt grondig uitgelegd hoe er moet gestemd worden en daarna wordt er 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: 
 
Marc Verbestel: 65 stemmen  niet verkozen 
Michel Renier: 29 stemmen  niet verkozen 
Jean-Marie Deleo: 78 stemmen  verkozen 
Luc Vermeiren:  100 stemmen  verkozen 
Willy Billet:  80 stemmen  verkozen 
Roger de Laat: 92 stemmen  verkozen 
Lucas Van Roeyen: 62 stemmen  niet verkozen 
 
Van de 154 stembrieven waren er 10 ongeldig en 3 blanco. 
Proficiat aan alle verkozen kandidaten. Wij hopen op een goede samenwerking. 
 
12. Goedkeuring Statuten. 
Vorig jaar werden de wijzigingen van de statuten door de Algemene Vergadering goedgekeurd. 
Achteraf is er met een bureel dat gespecialiseerd is in het opstellen van statuten voor vzw’s, 
contact opgenomen. Deze hebben voor ons statuten samengesteld die volledig voldoen aan de 



wetgeving. Daarom wordt er nogmaals gevraagd om de statuten goed te keuren. Er ontstaat een 
hele discussie met verschillende clubvoorzitters die onze nieuwe statuten in twijfel trekken.  
De voorzitter legt uit dat indien de statuten niet met 2/3 van de stemmen zouden goedgekeurd 
worden, er dit jaar nog een tweede Algemene Vergadering zal moeten plaatshebben. 
Het resultaat van de stembrieven is 131 ja, 20 neen en 3 blanco. Totaal 154. 
De statuten worden aanvaard. 
 
13. Richtlijnen van de B.B.S.F. 
Het secretariaat heeft geen speciale opmerkingen. Door het feit dat de clubs meer en meer met  
e-mail werken is de samenwerking met het secretariaat optimaal. Het secretariaat dankt hiervoor 
alle clubs. 
 
De prijsuitreiking 2005/2006 gaat waarschijnlijk door op vrijdag 23 juni 2006. Deze datum is nog 
onder voorbehoud en zal later nog definitief medegedeeld worden. 
 
Er zijn geen interpellaties binnengekomen, wat bewijst dat vele clubs tevreden zijn. Ondanks dat er 
personen zijn die beweren dat dit zou te wijten zijn omdat volgens hen de briefwisseling te laat zou 
verstuurd zijn. 
 
14. Dankwoord. 
Mijn dankwoord gaat naar onze 3 leden van het secretariaat, Sonja, Maria en Philippe die altijd 
voor ons ter beschikking staan en trachten alles zo vlot mogelijk 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 
 


