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ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING VAN 22. 10. 2007 

Dit PV is een project en moet worden goedgekeurd op de volgende vergadering. 
 

1. Inleiding door de Voorzitter. 
De Voorzitter dankt de leden van de vergadering voor hun aanwezigheid en heet hen welkom op 
onze 36ste 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: 
Aan de linkerzijde van de Voorzitter de heer Christian Mathieu, zitten de heren Guy Van de 
Weyer, schatbewaarder en Roger De Laat Nederlandstalig ondervoorzitter. 
Aan zijn rechterzijde, de heer Jean-Claude Dethier Secretaris Generaal en de heer Georges Saba 
Franstalig ondervoorzitter. 
 
De Voorzitter herinnert eraan dat de wet het niet toestaat om andere punten te bespreken dan 
diegenen die voorzien zijn op de dagorde. 
 
Allereerst dankt hij de bestuurders, de referees, de gecoöpteerde leden en helpers die op vrijwillige 
basis heel het jaar door geholpen hebben om onze sport te promoten, zonder de bowlingeigenaars 
en uitbaters, waarmee wij een goed contact hebben en die ons helpen tijdens de verschillende 
kampioenschappen, niet te vergeten. 
 
Wij hebben een bewogen jaar achter de rug, moeilijk om te besturen, maar tevens rijk aan ervaring. 
Dag na dag hebben wij het werk moeten opnemen, vragen stellen en oplossingen vinden. 
Hij hoopt dat wij hier allen groter en rustiger uitgekomen zijn. 
 
De economische situatie van ons land maakt onze taak er niet makkelijker op, zelfs als wij nu voor 
het 6de opeenvolgende jaar onze tarieven niet hebben verhoogd. De aankoopkracht van iedereen is 
verminderd aangezien wij geconfronteerd worden met de hoge olieprijzen en zelfs prijsstijgingen 
van de noodzakelijke levensmiddelen. 
Dit heeft natuurlijk als direct gevolg dat het voor iedereen moeilijker wordt om zijn levensstijl te 
behouden waardoor iedereen opofferingen moet doen. 
 
De nieuwe wet op het rookverbod heeft ons toch ook wel spelers en interteamsploegen doen 
verliezen. Dit jaar hebben we 418 ploegen, t.t.z. 25 ploegen minder dan vorig jaar. 
De evolutie van de spelers, onderzocht op 21 september 2007 en vergeleken met de situatie op 20 
september 2006 geeft ons volgende cijfers : 



 
 

Jeugd   :   428 in 2006 en 379 in 2007.   – 49 personen,  
Intermediates :   384 in 2006 en 320 in 2007.   – 64 personen,  
Seniors   : 2843 in 2006 en 2638 in 2007,   – 205 personen, 
Veteranen   :  1833 in 2006 en 1814 in 2007,    – 19 personen. 

 
In het totaal  5488 in 2006 en 5151 in 2007 = ofwel 337 inschrijvingen minder. 
 
We moeten wel weten dat er in de loop van het seizoen altijd nog een 300-tal leden bijkomen. 
 
De daling van het aantal jeugdspelers zet zich jaar na jaar verder. Dit heeft het directiecomité 
gemotiveerd om de situatie van dichtbij te onderzoeken, provincie per provincie en een speciaal 
comité op te richten voor de studie van een ambitieus project. Wij doen dus ook een oproep naar 
jullie toe nu om mee aan tafel te gaan zitten en samen zo een project te ontwikkelen. 
 
Hij besluit deze inleiding met positief nieuws. 
In de maand april zijn wij van start gegaan met het project Sportbowling dat heel goed onthaald is 
bij onze spelers. Dit seizoen hebben wij 95 inschrijvingen hiervoor gekregen. 
 
2. Goedkeuring van P.V. 35 van de Algemene Statutaire Vergadering 2006. 
 
Gezien er geen vragen zijn wordt er overgegaan tot de stemming. 
PV 35 is goedgekeurd met meerderheid van stemmen. 
 
3. Verslag van de Secretaris Generaal. 
 
Gezien er geen vragen zijn wordt er overgegaan tot de stemming. 
Het verlag van de Secretaris Generaal is goedgekeurd met meerderheid van stemmen. 
 
4. Verslag van het Sportcomité. 
 
Gezien er geen vragen zijn wordt er overgegaan tot de stemming. 
Het verslag van het Sportcomité is goedgekeurd met meerderheid van stemmen. 
 
5. Verslag van het Jeugdcomité. 
 
De heer Bruno Hellemann van JIC Rubens Paletje vraagt het woord. Hij vraagt of de federatie al 
een beslissing heeft genomen over de promotie om nieuwe jeugd aan te trekken voor onze sport 
zoals beloofd werd op de Algemene Vergadering van vorig jaar. 
De Voorzitter antwoordt het volgende: Gezien de voorzitter van het Jeugdcomité ons geen project 
heeft voorgelegd, heeft het Directiecomité op haar vergadering van 24 september 2007 beslist om 
zich persoonlijk bezig te houden met het nieuwe Jeugdcomité en het ontwikkelen van een 
ambitieus project dat zal besproken worden in een speciale commissie, zoals hij trouwens al 
vermeldde in de inleiding van vandaag. 
 
Gezien er geen verdere vragen zijn wordt er overgegaan tot de stemming. 
Het verslag van het Jeugdcomité is goedgekeurd met meerderheid van stemmen. 
 
6. Verslag van het Veteranencomité. 
 
Gezien er geen vragen zijn wordt er overgegaan tot de stemming. 
Het verslag van het Veteranencomité wordt goedgekeurd met meerderheid van stemmen. 



 
7. Verslag van de schatbewaarder - Balans seizoen 2006-2007. 
 
De Voorzitter geeft het woord aan de heer Guy Van de Weyer, schatbewaarder van onze federatie. 
Zijn tussenkomst zal heel kort zijn want hij heeft geen enkele aanvraag tot uitleg gekregen over één 
of andere post op de balans. 
Hij is zeer tevreden om opnieuw een positieve situatie te kunnen voorleggen, wat als onmiddellijk 
effect heeft dat de tarieven voor volgend seizoen niet gewijzigd zijn. Dit is het 6de opeenvolgende 
jaar dat wij onze tarieven niet verhoogd hebben. 
 
Gezien er geen vragen zijn gaan we over naar het volgende punt. 
 
8. Verslag van de leden-controleurs. 
 
De Voorzitter geeft het woord aan de leden-controleurs. 
Dhr. Gilbert Callaert leest het verslag voor in naam van de leden-controleurs. 
De boeken en de rekeningen werden gecontroleerd en zijn correct. 
De balans van het seizoen 2006-2007 werd goedgekeurd met meerderheid van de stemmen. 
 
9. Ontlasting van de bestuurders van het afgelopen seizoen. 
 
De bestuurders worden ontlast door de algemene vergadering. 
 
10. Budget 2007-2008. 
 
De voorzitter geeft het woord aan de heer Guy Van de Weyer, schatbewaarder van de Federatie. 
Wat betreft het budget voor 2007-2008 : hij verwacht zich niet aan een stijging van het inkomen 
maar wel aan een stijging van de uitgaven. Maar toch kan hij een budget voorstellen met een licht 
positief saldo. 
Zijn mandaat is ten einde, maar hij verbindt er zich wel toe om als hij terug verkozen is, van deze 
cijfers een werkelijkheid te maken voor volgend seizoen en bedankt iedereen voor zijn vertrouwen 
en zijn aandacht. 
 
Vermits er geen vragen zijn gaan wij over naar de stemming. 
Het budget wordt goedgekeurd met meerderheid van de stemmen. 
 
11. Verkiezing van de Bestuurders. 
 
Volgens ons statuten mogen wij maximum 21 bestuurders hebben. 
 
Er zijn 8 posten vrij : 
 1 post voor de provincie Luxemburg 
 1 post voor de provincie Waals-Brabant 
 6 posten niet gebonden aan een provincie 
Wij hadden een zesde kandidaat maar wegens persoonlijke redenen heeft hij zijn ontslag gegeven 
en zijn kandidatuur teruggetrokken. 
 
Wij hebben 5 personen die geldig hun kandidatuur hebben gesteld als bestuurder : 
 

1) Mevrouw Engelina Hermans 
2) De heer Etienne Smekens 
3) De heer André Arnould 
4) De heer Guy Van de Weyer 
5) De heer Christian Mathieu 
 
Alle kandidaten krijgen de mogelijkheid om zich voor te stellen. 



 
Op 150 clubs zijn er 144 aanwezig. De quorum is dus 73 stemmen. 
 
De voorzitter legt de juiste manier van stemmen uit en drukt nog eens op het feit dat de 
stembrieven met notities zullen beschouwd worden als ongeldig. 
 
Wij gaan over tot de stemming van de kandidaten voor een post van bestuurder. 
Na de stemming en tijdens het tellen van de stembrieven is er een pauze. 
 
Het tellen van de stembrieven gebeurt door 4 leden van de vergadering onder toezicht van de 
secretaris generaal en de Nederlanstalige Ondervoorzitter. 
 
De verkiezing van de bestuurders geeft volgende uitslag : 
 
Op 143 stembrieven zijn er 4 blanco en 4 ongeldig. 
 

Mevrouw Engelina Hermans : 86 stemmen verkozen 
  De heer Etienne Smekens : 88 stemmen verkozen 

De heer André Arnould : 90 stemmen verkozen 
De heer Guy Van de Weyer : 92 stemmen verkozen 
De heer Christian Mathieu : 110 stemmen verkozen 
 

Wij feliciteren de verkozen kandidaten en rekenen op een goede samenwerking voor de vijf 
volgende jaren. 
 
12. Interpellaties. 
Er zijn geen geldige interpellaties voor deze vergadering. 
 
13. Richtlijnen van de BBSF. 
 
1) Mogen wij er op aandringen dat elke club zijn leden correct informeert over de organisatie 
van de BBSF zoals Nationale en Regionale Kampioenschappen maar ook over alle 
interploegenkampioenschappen zoals Interteams, Trio League, Interteams-Plus, Intercity en 
Intercity-Plus. 
 
2) Vorig jaar hadden wij gezegd dat er geen regionale vergaderingen zouden gehouden worden 
maar dat deze zouden vervangen worden door werkgroepen over thema's die u graag zou 
willen behandeld zien. 
Daarvoor moesten jullie uw voorstellen laten weten. Vermits wij van jullie geen enkel voorstel 
hebben binnen gekregen, moeten wij besluiten : 
 
 - dat alles goed gaat? 
 - dat u geen tijd had om erover na te denken? 
 - dat u geen tijd genoeg hebt om u te investeren in de ontwikkeling van uw sport ? 
 
Dit voorstel blijft geldig en ik hoop dat wij samen rond de tafel kunnen gaan zitten om te 
debatteren en ontwerpen te ontwikkelen voor ons sport. 
 
3) De prijsuitreiking 2007-2008 zal waarschijnlijk plaatshebben op vrijdag 30 mei 2008.  
De uitnodigingen hiervoor worden later nog verstuurd. 
Het voorbereiden van zo een evenement vraagt veel werk en veel laureaten doen de moeite niet 
eens om aanwezig te zijn op deze avond. Daarom heeft de Raad van Bestuur beslist op  
24 september 2007 dat : 
 - de bekers en de geldprijzen enkel afgegeven worden aan de aanwezige laureaten. 
 - een geldig schriftelijk excuus zal aanvaard worden. 
 



14. Dankwoordje. 
De voorzitter vraagt aan elke deelnemer van deze algemene vergadering om niet te vergeten de 
koptelefoon (voor de vertaling) bij het buitengaan af te geven aan onze bediende en uw 
afgetekend ontvangstbewijs te  recupereren. 
 
Hij dankt alle aanwezige mensen voor hun goede medewerking en hun sportieve ingesteldheid  
en hij wenst hen 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 


