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ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING VAN 23. 10. 2006 
Dit P.V. werd goedgekeurd op de Algemene Statutaire Vergadering van 22.10.2007. 

 
De Algemene Vergadering van de BBSF had plaats op 23 oktober 2006 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 door de Voorzitter. 
 
De voorzitter dankt alle aanwezige leden en heet iedereen van harte welkom op deze 35ste 
Algemene Statutaire Vergadering. 
Hij vraagt een minuut stilte ter nagedachtenis van onze bowlingvrienden die ons in de loop van het 
seizoen verlaten hebben. 
Het Directiecomité wordt voorgesteld. 
Hij informeert de aanwezigen dat de wet het niet toestaat om andere punten te bespreken dan 
diegenen die voorzien zijn op de dagorde. 
Vervolgens dankt hij alle bestuurders, referees, gecoöpteerde leden en helpers op 
kampioenschappen, voor hun vrijwillige medewerking tijdens het afgelopen jaar om onze sport te 
helpen promoten, zonder ook de bowlinguitbaters en eigenaars  te vergeten waarmee wij een goede 
relatie onderhouden en die ons helpen tijdens de verschillende kampioenschappen. 
 
De heer Emiel Bussels wordt in de bloemetjes gezet en de algemene vergadering wordt ervan op de 
hoogte gebracht dat hij tijdens de laatste raad van bestuur op 25 september 2006 benoemd werd tot 
« emeritus raadgevend lid van de Raad van Bestuur » 
Onder een daverend applaus reikt de voorzitter hem een diploma uit en een klein geschenk voor 
zijn meer dan 40 jaar dienstbetoon in de bowlingwereld. 
De heer Emiel Bussels vraagt het woord en dankt zijn collega-bestuurders als ook alle clubleden 
voor deze jarenlange samenwerking. 
 
De evolutie van het aantal clubs t.o.v. het afgelopen jaar wordt uitgelegd en gedetailleerd. 
Clubs 144 144 =   0 
Jeugdclubs   14   12 = - 2 
Geconfedereerde clubs     2     2 =   0 
Recreatieclubs     1     2 = +1 
Totaal 161 160 = - 1 
 
Wij hebben 2 jeugdclubs verloren maar de meeste leden van deze 2 clubs hebben zich aangesloten 
bij een seniorclub. Wij hebben één nieuwe recreatieclub. 
Het aantal gehandicaptenclubs is gelijk gebleven op 3. 



De evolutie van het aantal spelers nagekeken op datum van 20 september 2006 vergeleken met de 
toestand op het einde van het vorig seizoen. 
 
Jeugd     518    428 = -   90 
Seniors 3537  3227 = - 310 
Veteranen 1843  1833 = -   10 
Totaal  5898  5488 = - 410 
 
We moeten wel weten dat in de loop van het seizoen ± 300 tot 350 zich nog aansluiten. 
Een alarmerend punt is het verminderen van de jeugd. 
Maar de voorzitter van het jeugdcomité heeft beloofd om een promotieprogramma uit te werken 
speciaal om nieuwe spelers aan te trekken vanaf 7 jaar. 
 
2. Goedkeuring van PV 34 van de Algemene Statutaire Vergadering van 2005. 
 
* De heer Jean-Paul Mattheus van BC TIROLERHOF vraagt het woord en zegt dat er een 
paragraaf betreffende het ESBC 2005 te Gent ontbreekt.  
* Er wordt hem geantwoord dat dit punt niet op de dagorde stond van de algemene vergadering van 
2005 en dat een gedetailleerde afrekening gegeven werd op de raad van bestuur die gehouden werd 
onmiddellijk na de algemene vergadering op 17.10.05 (PV 220). 
Gezien hij in die periode nog bestuurder was en aanwezig was op deze vergadering heeft hij net als 
zijn collega’s de uitleg gekregen. De voorzitter informeert de vergadering dat dit kampioenschap 
door een goed beleid en de toewijding van de vrijwilligers, ertoe bijgedragen heeft dat dit Europees 
evenement een winst opbracht van meer dan 14.000,00€ voor onze federatie.  
 
* De heer Van Cauwenberghe Henri van BC STRIKE vraagt het woord om op te merken dat elke 
club pas 11 maanden na de vergadering een kopie van het PV van deze vergadering gekregen heeft. 
Hij vraagt of het niet mogelijk is om deze sneller op te sturen naar de clubs.   
* De voorzitter antwoordt hem dat hij volkomen gelijk heeft en dat het PV van deze vergadering 
23/10/06 ten laatste volgende maand zal opgestuurd worden.  
PV 34 wordt goedgekeurd met meerderheid van stemmen. 
 
3. Verslag van de Secretaris-Generaal. 
 
Goedgekeurd met meerderheid van stemmen 
 
4. Verslag van het Sportcomité. 
 
* De heer Hellemann Bruno van JIC Rubens Paletje vraagt het woord om ons te vragen of het niet 
wenselijk zou zijn om voorrang te geven aan nationale toernooien eerder dan aan internationale 
toernooien? 
* De voorzitter legt gedetailleerd uit welke richtlijnen er moeten gevolgd worden voor de aanvraag 
van een toernooihomologatie en dat elke club vrij is om het soort toernooi te organiseren van zijn 
eigen keuze mits rekening te houden met het respecteren van de reglementen en de procedure die 
dient gevolgd te worden om een homologatienummer te bekomen.  
 
Vervolgens wordt het verslag goedgekeurd met meerderheid van stemmen. 
 
5. Verslag van het Jeugdcomité. 
 
Goedgekeurd met meerderheid van stemmen. 
 
6. Verslag van het Veteranencomité. 
 
Goedgekeurd met meerderheid van stemmen. 
 



7. Verslag van de Schatbewaarder – Balans seizoen 2005-2006. 
 
De voorzitter geeft het woord aan de heer Guy Van de Weyer, schatbewaarder van de federatie. 
Deze geeft een antwoord op de vragen die werden opgestuurd door BC Strike. 
 
* Eerste vraag 
Het totaal aan actief beschikbare reserve bedraagt ongeveer 300.000,00 €. Dit vormt een reuze 
spaarpot. Wat is er voorzien om met dit geld te doen? 
* Antwoord 
Ten eerste wil ik zijn omschrijving «  reuze  spaarpot» relativeren.  
Het totaal van onze uitgaven bedraagt ruim 500.000,00 € per seizoen. Met deze reserve zouden we 
het dus iets meer dan 6 maanden uithouden. Met een vergelijking van het beheer binnen een 
alledaagse familie wordt aangetoond dat we hier spreken over een normale reserve. Met het 
huidige gezonde beheer in onze federatie hebben wij, na moeilijke jaren, de laatste 3 jaar een 
normale reserve kunnen opbouwen.   
 
* Tweede en derde vraag 
Waaraan mogen de clubs zich verwachten en wat gaat u doen om deze reserve te verminderen?    
* Antwoord. 
Men moet weten dat dit het vierde jaar is waarin wij, ondanks de snelle inflatie, onze prijzen niet 
hebben verhoogd. De vergelijking wordt gemaakt met de evolutie van de verbruiksprijzen. Deze 
reserve laat ons toe om in de toekomende jaren ons informaticaprogramma te vernieuwen, zodat 
wij niets moeten lenen en gaat ons ook toelaten te investeren in projecten voor onze spelers. Wij 
hopen onze tarieven te kunnen behouden zonder onverwachte tegenslagen. 
 
* Laatste vraag 
Kunt u ons verduidelijking geven over de uitgaven in de posten baancontroles, provinciale 
kampioenschappen en prijsuitreiking? 
* Antwoord 
Voor de baancontroles gaat het hier over de uitgaven van de inspecteurs van het technisch comité, 
kilometers, materiaal enz. tijdens hun missies en dit met respect voor de wet op de vrijwilligers. 
Voor de uitgaven van de provinciale kampioenschappen omvat dit de facturen van de games aan de 
bowlingcenters waar deze kampioenschappen plaatsvinden, het terugbetalen aan de 3 winnaars per 
categorie, het terugbetalen van de kilometervergoeding en de consumpties van de 
verantwoordelijken en de referees op basis van justificaties, altijd overeenkomstig de wet. 
 
Voor de prijsuitreiking zijn dit alle facturen van de nationale prijsuitreiking, aankoop van de 
trofeeën, de huur van de zaal, het versieren van de zaal, de huur van het materiaal en de 
terugbetaling van de kosten van de personen die verantwoordelijk zijn voor dit evenement. 
 
Nu op deze vragen geantwoord werd, vestigt de schatbewaarder de aandacht van de vergadering op 
het feit dat dankzij het drukken van de kosten, wij een positief resultaat hebben kunnen bekomen 
voor dit seizoen van ± 59.500,00€ wat als onmiddellijk effect heeft dat de tarieven niet verhoogd 
zijn voor het seizoen 2006-2007. En om te eindigen dankt hij alle personen die hieraan hebben 
meegewerkt. 
 
* De heer Guy Pellegroms van EURO B.C. interpelleert over een bowlingcenter dat nog niet werd 
gehomologeerd. Hij vraagt of het homologeren van de bowlings niet meer verplicht is?  
 
• De voorzitter antwoordt dat het reglement niet veranderd is en dat het nog altijd verplicht is om 

zijn bowling te laten homologeren, maar dat er inderdaad 3 bowlings nog niet in orde zijn en 
dat er morgen, dinsdag 24 oktober, een onderhoud voorzien is met de voorzitter van het 
technisch comité om dit te onderzoeken en deze onregelmatigheid zo snel mogelijk op te 
lossen. 

 



*De heer Jean-Paul Mattheus vraagt het woord omdat hij een informatie kenbaar wil maken.  De 
voorzitter zegt dat dit niet op de dagorde staat en dat hij vragen mag stellen betreffende de balans, 
waarop de heer Mattheus antwoordt dat de voorzitter overkomt als een dictator maar dat zijn 
interventie betrekking heeft op de balans 2005-2006. Vervolgens probeert hij zijn ontslag te 
rechtvaardigen met informatie die hij enkele dagen van tevoren te weten is gekomen over een 
betaling zonder een factuur voor de animatie op de openingsceremonie van de Europese 
Kampioenschappen voor Veteranen 2005-2006 in Gent. 
• Het verdoken doel van deze opmerking is het in diskrediet brengen van de mensen die hebben 

meegewerkt aan het compleet slagen van dit sportief evenement alsook aan het positieve imago 
van deze verwezenlijking van onze federatie tegenover spelers en speelsters uit 19 landen die 
hebben deelgenomen aan dit evenement. 

• Men moet ook weten dat een vzw niet verplicht is om enige uitgaven te rechtvaardigen door 
facturen, omdat wij niet btw-plichtig zijn, een prijsofferte of een kasticket zijn voldoende. 

 
8. Verslag van de leden-controleurs. 
 
De heer Guido Appermont leest het verslag in naam van de leden-controleurs. 
De boeken en de rekeningen werden gecontroleerd en zijn correct. 
De balans van het seizoen 2005-2006 werd goedgekeurd met meerderheid van stemmen. 
 
9. Ontlasting van de bestuurders van het afgelopen seizoen. 
 
De bestuurders worden ontlast door de algemene vergadering. 
 

10. Budget 2006-2007. 
 
De schatbewaarder stelt dat niettegenstaande hij geen hogere inkomstentotaal verwacht, maar wel 
een hogere uitgaventotaal, hij er toch is in geslaagd om een positieve budget te presenteren. En hij 
zal zijn best doen om deze te respecteren, als de raad van bestuur hem opnieuw het vertrouwen 
schenkt, want hij is op het einde van zijn mandaat gekomen als schatbewaarder.  
Het budget wordt goedgekeurd met meerderheid van stemmen. 
 

11. Verkiezing van de Leden-Controleurs. 
 
Volgens de nieuwe wet over de vzw’s zijn wij niet verplicht om leden-controleurs te hebben, maar  
omdat wij een klaar en duidelijke boekhouding willen behouden, geven wij er de voorkeur aan om 
verder te werken zoals in het verleden. Wij hebben 3 personen die geldig hun kandidatuur hebben 
gesteld.  
 
De voorzitter brengt de vergadering op de hoogte dat de heer Gilbert Callaert wegens medische 
redenen niet aanwezig kan zijn en vraagt de toestemming om toch zijn kandidatuurstelling op de 
stembrieven te behouden.  
Goedgekeurd met meerderheid van stemmen. 
 
De heren Claude Monseu en Guido Appermont stellen zich voor aan de leden alvorens er gestemd 
wordt. Het is mogelijk om zoveel mogelijk leden-controleurs te verkiezen als het aantal 
kandidaten.  
Op 158 clubs, zijn er152 aanwezig. Het te behalen quorum is dus 77. 
 

12. Verkiezing van de Bestuurders. 
 
Volgens onze statuten mogen wij maximum 21 bestuurders hebben. 
Er zijn 5 posten vrij: 

1 post voor Brussel Hoofdstad 
1 post voor Vlaams Brabant  
3 posten niet gebonden aan een provincie. 



Wij hebben 6 personen die geldig hun kandidatuur hebben gesteld als bestuurder.  
 

1) De heer Luc Mertens –Brussel Hoofdstad 
2) De heer Francis Mathy –Vlaams Brabant of niet gebonden aan een provincie 
3) De heer Georges Saba – niet gebonden aan een provincie 
4) Mevrouw Martha Somers - niet gebonden aan een provincie 
5) De heer Jacques Sterkendries – Vlaams Brabant of niet gebonden aan een provincie 
6) De heer André Van der Borght - Vlaams Brabant of niet gebonden aan een provincie 

 
Alle kandidaten hebben de mogelijkheid om zich voor te stellen. 
Van de 158 clubs zijn er 152 aanwezig. Het te behalen quorum is dus 77.  
 
De voorzitter legt de juiste manier van stemmen uit en vervolgens wordt er overgegaan tot de 
stemming van de bestuurders. 
De voorzitter vraagt enkele vrijwilligers om de stemmen te helpen tellen. 
Na de stemming en tijdens het tellen van de stembrieven is er een pauze. 
 
Het tellen van de stembrieven gebeurt door 5 leden van de vergadering onder toezicht van de 
secretaris-generaal, de Nederlandstalige ondervoorzitter en de schatbewaarder. 
De verkiezing van de bestuurders geeft volgend resultaat: 
 
Eerste stembrief 
150 stembrieven: 0 ongeldig en 30 blanco’s. 

De heer Luc Mertens 120 stemmen         verkozen 
 
Tweede stembrief 
151 stembrieven: 15 ongeldig en 0 blanco. 

De heer Francis Mathy  61 stemmen niet verkozen 
De heer Jacques Sterkendries 101 stemmen verkozen  
De heer André Van der Borght 90 stemmen verkozen 
De heer Georges Saba 86 stemmen verkozen 
Mevrouw Martha Somers 63 stemmen niet verkozen 

 
Wij feliciteren de verkozen kandidaten en rekenen op een goede samenwerking voor de komende 
jaren. 
 
De verkiezing van de leden-controleurs gaf volgend resultaat: 
 
141 stembrieven: 0 ongeldig en 7 blanco’s. 

De heer Claude Monseu 99 stemmen verkozen 
De heer Gilbert Callaert  100 stemmen verkozen 
De heer Guido Appermont  133 stemmen verkozen 

 
De leden-controleurs worden gefeliciteerd met hun herverkiezing en de federatie is er van 
overtuigd dat zij net als in het verleden op hun professionalisme zal kunnen rekenen. 
 

13. Richtlijnen van de BBSF 
 

1) De statuten van onze federatie zijn in orde en voor de eerste keer neergelegd bij de griffie 
van de rechtbank en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad in beide landstalen. 

2) Wij willen jullie informeren dat er een nieuwe wet van toepassing is voor de rechten van de 
vrijwilligers en de plichten van de clubs die er gebruik van maken. Of jullie club nu een 
vzw is of een feitelijke vereniging, jullie zijn verplicht deze wet te respecteren, ik denk 
onder andere tijdens toernooien of andere evenementen die jullie organiseren. U vindt alle 
nodige uitleg in het Belgisch Staatsblad (wet van 3 juli 2005 gepubliceerd op 29/09/2005 en 
aangepast op 19/07/2006 en gepubliceerd op 11/08/2006). 



3) Naar aanleiding van de nieuwe wet voor de vzw’s hebben wij onze manier van facturatie 
voor deelname van spelers aan kampioenschappen moeten wijzigen. De facturen worden nu 
zoals in het verleden verstuurd naar de clubs. 

4) Mogen wij er op aandringen dat elke club, haar leden en vooral de ploegkapiteins van de 
Interteams correct informeert, over de reglementswijzigingen van het ene seizoen naar het 
andere. Dit zou veel problemen, tijdverlies en zelfs slechte gemoedstoestanden vermijden. 

5) Er werd beslist om geen verplichte regionale vergaderingen voor de clubs meer te 
organiseren, maar wel stellen wij u voor om ons thema’s op te sturen die u graag zou 
behandeld of besproken zien in een werkgroep. Vervolgens stellen wij een kalender op voor 
begin volgend seizoen met de verschillende onderwerpen en elke club zal de vrijheid 
hebben om een verantwoordelijke aan te duiden die zich zal aanbieden om deze 
onderwerpen te bespreken en zo onze sport voor de toekomst te helpen vooruitgaan. 

6) De prijsuitreiking 2006-2007 zal waarschijnlijk doorgaan op zaterdag 2 juni 2007 rond 18 
uur. Deze datum is nog onder voorbehoud en zal later bevestigd worden. 

7) Er waren geen interpellaties voor deze algemene vergadering. 
 

14. Dankwoordje. 
 
De voorzitter vraagt aan elke deelnemer van deze algemene vergadering om niet te vergeten de 
hoofdtelefoon (voor de vertaling) bij het buitengaan af te geven. 
 
Hij dankt onze 3 leden van het secretariaat, Sonja, Maria en Philippe die hun uiterste best doen om 
zo goed mogelijk te antwoorden op de vragen van ieder van ons.  
 
De voorzitter sluit de vergadering nadat hij iedereen bedankt heeft voor hun goede medewerking 
en hij wenst hun een veilige terugreis. 
 
Hij vraagt aan de bestuurders om de zaal nog niet te verlaten, gezien er onmiddellijk een 
vergadering van de raad van bestuur zal doorgaan.  
 
 
 
 
 
Jean-Claude Dethier Christian Mathieu 
Secretaris Generaal Voorzitter BBSF 
 
 


