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ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING VAN 20.10.2008 

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

DAGORDE 
 
1. Inleiding door de Voorzitter. 

De Voorzitter dankt de leden van de vergadering voor hun aanwezigheid en heet hen welkom op 
onze 37ste 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 Nederlandstalige ondervoorzitter. 
Aan zijn rechterzijde, de heer Jean-Claude Dethier Secretaris Generaal en de heer Georges Saba 
Franstalige 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 bowlingeigenaars en uitbaters en in het bijzonder diegene die hun center 
te onzer beschikking stellen voor de verschillende competities erkend door onze federatie. Ook 
onze bestuurders, referees, gecoöpteerde leden en helpers die op vrijwillige basis een heel jaar 
door gewerkt hebben om onze sport te promoten. 
 
De wereldwijde financiële crisis heeft gevolgen op de economische situatie in verschillende 
landen en wij moeten ook de negatieve gevolgen hiervan incasseren. Zoals jullie allemaal, 
hopen ook wij dat de regering oplossingen zal vinden om de koopkracht te verhogen en zo de 
economische machine terug op groen te zetten voor de komende jaren. 
 
De analyse van de situatie van de Federatie voor het seizoen 2008-2009 geeft volgende 
cijfers :  

 
Wij hebben 128 clubs b.c. Dat zijn 10 clubs minder, maar 4 clubs hebben gefusioneerd (om 
hun Interteamsafdeling te behouden), er is 1 nieuwe club en 7 clubs zijn gestopt, maar het 
grote deel van de spelers heeft zich aangesloten bij andere clubs. 

 
Wij hebben nog altijd 10 jeugdclubs dus status-quo. 
Wij hebben nog altijd 2 geconfedereerde clubs dus status-quo. 
Wij hebben nog altijd 3 clubs voor gehandicapten dus status-quo. 
En we hebben nog altijd 2 recreatieve verenigingen dus status-quo. 



 
Als wij de situatie van de kampioenschappen per ploeg analyseren kunnen wij het 
volgende vaststellen:  
Min 30 ploegen : of 388 ploegen voor dit seizoen. 
Min 5 ploegen Trioleague Dames : of 23 ploegen voor dit seizoen. 
Plus 8 ploegen Intercity Jeugd : of 47 ploegen voor dit seizoen. 
Min 1 ploeg Intercity-Plus : of 65 ploegen voor dit seizoen. 
Min 1 ploeg Interteam-Plus : of 16 ploegen voor dit seizoen. 

 
Hij eindigt zijn inleiding met een positieve noot : voor het 7de opeenvolgende jaar zijn, dankzij 
een goed beheer, de tarieven onveranderd gebleven. 

 
2. Goedkeuring van  PV n° 36 van de Algemene Statutaire Vergadering van 2007. 
 

Gezien er geen vragen zijn gaan we over tot de stemming. 
PV n° 36 wordt goedgekeurd met meerderheid van stemmen. 

 
3. Verslag van de Secretaris Generaal. 
 

Gezien er geen vragen zijn gaan we over tot de stemming. 
Het verslag van de Secretaris Generaal wordt goedgekeurd met meerderheid van stemmen. 

 
4. Verslag van het Sportcomité. 
Tussenkomst van de heer Sven De Belie van Pinhunters. 

Vraag: Waarom staan op de grafiek van de Silver Cup cijfers van de laatste 4 jaren terwijl deze 
nog maar 2 jaar bestaat ? 
Antwoord: U moet weten dat de Silver Cup de plaats van de Gold Cup heeft ingenomen. De 
eerste 2 cijfers gaan over de deelname van de spelers aan de Gold Cup en de laatste 2 cijfers 
over de deelname van de spelers aan de Silver Cup. Zo kan u de evolutie zien van dit soort 
kampioenschap over 4 jaar. 
Gezien er geen verdere vragen zijn gaan we over tot de stemming. 
Het verslag van het Sportcomité wordt goedgekeurd met meerderheid van stemmen. 

 
5. Verslag van het Jeugdcomité. 

 
Gezien er geen vragen zijn gaan we over tot de stemming. 
Het verslag van het Jeugdcomité wordt goedgekeurd met meerderheid van stemmen. 

 
6. Verslag van het Veteranencomité. 
 

Gezien er geen vragen zijn gaan we over tot de stemming. 
Het verslag van het Veteranencomité wordt goedgekeurd met meerderheid van stemmen. 
 

7. Verslag van het Technisch Comité. 
 

Gezien er geen vragen zijn gaan we over tot de stemming. 
Het verslag van het Technisch Comité wordt goedgekeurd met meerderheid van stemmen. 

 
 
8. Verslag van de Schatbewaarder – Balans seizoen 2007-2008. 
 

De Voorzitter geeft het woord aan de heer Guy Van de Weyer, schatbewaarder van de 
Federatie. 
Deze begint met de uitleg van sommige bedragen op de balans 2007-2008. 
1) De rubriek prijsuitreiking vermeldt een bedrag van 47.206,22 Euro voor een budget van 

30.000,00 Euro.  



 
Hij legt uit dat er dit jaar facturen bij waren van vorig seizoen, wat normaal is, plus 
17.000,00€ van dit seizoen, gezien de prijsuitreiking van het seizoen 2007-2008 
plaatsvond op 30 mei 2008. Daardoor werden sommige facturen reeds betaald, die normaal 
gezien zouden voorkomen op de balans van volgend seizoen.  

2) Hij informeert de clubs dat voor volgend seizoen alle bekers, medailles en trofeeën zullen 
ondergebracht worden bij de respectievelijke kampioenschappen en niet meer onder de 
rubriek prijsuitreiking. Op die manier kan elk kampioenschap beter weergeven wat het 
gekost heeft en zal de rubriek prijsuitreiking enkel nog de huur van de zaal, de bloemen en 
de geluidsinstallatie weergeven.  

3) De rubriek Topsport toont ons een bedrag van 11.097,66€ waar een budget voorzien was 
van 6.000,00 €, maar men moet hiermee samen ook de rubriek bij de ontvangsten van 
Topsport gaan bekijken die 5.224,00€ weergeeft voor een budget van 2.000,00€. Waar de 
uitgaven dus verdubbeld zijn, zijn de ontvangsten verdrievoudigd, wat een overwegend 
succes is.  

4) De schatbewaarder antwoordt op de vragen van de heer Henri Van Cauwenbergh, voorzitter 
van BC Strike.  
a) De heer H. Van Cauwenbergh  merkt op dat de gebudgetteerde cijfers van de laatste 3 

jaar zeer verschillende zijn dan het gerealiseerde resultaat. Hij zou graag willen dat 
deze in de toekomst beter bij het eindresultaat zouden aansluiten. 
Antwoord : Het budget dat u voorgelegd wordt bevat 93 rubrieken, maar u moet weten 
dat elke rubriek ook nog onderverdeeld is in deelrubrieken waarvoor een bedrag moet 
gebudgetteerd worden, rekening houdend met de resultaten van vorig seizoen plus het 
budget van elke comité. Neem bijvoorbeeld het kampioenschap individueel, dat niet 
zoveel deelnemers had dan vorig seizoen en bijgevolg ook minder ontvangsten had 
maar ook minder uitgaven, zoiets kan niemand voorzien. Verschillende elementen, 
onafhankelijk van onze wil kunnen de evolutie van de zaken beïnvloeden.  

b) Tweede vraag : Waarom zijn de ontvangsten van het BOIC die voorzien waren op 
5.000,00€ maar 1.500,00€ ? 
Antwoord : Wanneer wij 5.000,00€ gebudgetteerd hadden was dat omdat het BOIC 
ons gemeld had dat wij 5.000,00€ zouden ontvangen, waarvan 3.500,00€ in het kader 
van het beleid Sportbowling, maar deze 3.500,00€ moeten wij nog krijgen.  

c) Derde vraag : Uitleg over het bedrag bij de prijsuitreiking. 
Antwoord : Dit werd reeds verduidelijkt in de inleiding.  

d) Vierde vraag : Waarom meldt de rubriek Lonen minder dan er gebudgetteerd was ? 
Antwoord : Wij hebben nog steeds 3 bedienden, maar spijtig genoeg is één van onze 
secretaressen verschillende maanden afwezig geweest door ziekte en zoals u weet moet 
de werkgever slechts de eerste maand betalen en wordt de rest betaald door het 
ziekenfonds.  

e) Vijfde vraag : Waarom staat er een bedrag van 3.717,99€ geblokkeerd op een rekening 
bij Dexia ? 
Antwoord : Dat bedrag is de garantie voor de huur van onze burelen. 

f) Hij maakt de suggestie om ons geld elders te beleggen waar er meer interessante 
voordelen zou kunnen geven. 
Antwoord : Wij beheren het geld als een goede huisvader en nog een geluk dat wij het 
geld niet geplaatst hadden op de Ijslandse Kauphting bank.  

g) Laatste dubbele vraag : Waarom is er geen bedrag in de rubriek sponsoring of 
jeugdbeleid ? 
Antwoord : Wij hebben nog niet het geluk gehad om geld te ontvangen van een 
sponsor, de bedragen die sommige centers en anderen betalen voor de publiciteit in ons 
jaarlijks kalenderboekje zijn vermeld onder de rubriek publiciteit. Wat het jeugdbeleid 
betreft, deze bedragen zitten verwerkt in de post Nationale ploegen Jeugd.  

De schatbewaarder heeft alle vragen van de heer H. Van Cauwenbergh beantwoord en 
vraagt of er nog andere vragen zijn.  

 



De heer H. Van Cauwenbergh vraagt opnieuw het woord en dankt de schatbewaarder voor zijn 
uitleg, maar wenst nog op te merken dat er in de kas nog een belangrijke som geld zit, dat al jaren 
door de clubs werd betaald en dat er dus zeker geen reden zou zijn om de tarieven te verhogen 
gezien er nog voldoende beschikbare reserves zijn. Hij vraagt waarom er geen jeugdproject is 
gezien de BBSF boven alles de bowlingsport moet promoten. Hij vraagt ook aan alle aanwezigen 
om na te denken alvorens het budget goed te keuren en richt zich tot de bestuurders met de vraag 
om een project te ontwikkelen voor de toekomst voor onze jeugdige spelers.  
Antwoord : Indien u de rekeningen bekijkt kunt u vaststellen dat het de jeugdrubrieken zijn die ons 
het meeste gekost hebben wat kan doen besluiten dat de BBSF reeds de mogelijkheid geeft aan 
onze jeugdspelers om goedkoper deel te nemen aan deze kampioenschappen . 
 
De heer Maurice Vanherk, voorzitter van BC Antares vraagt waarom hij geen antwoord gekregen 
heeft op zijn mail van 9 oktober laatstleden. 
Antwoorden : de schatbewaarder heeft deze mail niet ontvangen maar stelt voor om op zijn vraag 
te antwoorden indien de heer M. Vanherk dit document bij zich heeft.  

a) Voorstel om 19.000,00€ op verschillende manieren te besparen, namelijk het geld te 
plaatsen op een spaarrekening die minimum 3% rente opbrengt wat een extra inkomst 
betekent van 2.000,00€. Bij de lonen van het personeel waar een stijging voorzien is van 
10.000,00€ en op de rubriek Wereldkampioenschappen waar een bedrag van 17.500,00€ 
gebudgetteerd is en vervolgens een kleine vermindering van 2.000,00€ op de rubriek 
computers.  

b) Wat betreft de reserve stelt hij voor om 250.000,00€ te gebruiken over 3 jaren door de 
inschrijvingskosten van de leden te verlagen naar 10,00€ en de Interteamsbijdragen te 
verlagen naar 12,00€ in plaats van 15,00€.  

Antwoord : Men moet weten dat we een spaarrekening hebben met een bedrag van 
292.217,00€ wat wel het bewijs is dat we het geld niet laten staan op een zichtrekening, maar 
dat is slechts een beeld op een bepaald moment, wat niet wil zeggen dat de rekening niet 
verandert in de loop van het jaar maar ik zal met de bank de exacte cijfers en de berekening van 
de interesten bekijken. Wat betreft de lonen van het personeel, er werd net een uitleg gegeven 
maar om u een idee te geven over deze evolutie moet u het seizoen 2006-2007 bekijken en u 
zult kunnen vaststellen dat wij van een getal van 136.491,46€ gaan naar een budget van 
140.000,00€ voor 2008-2009 dus een stijging van 3.508,54€ om de index te betalen. 
De budgetten van de wereldkampioenschappen hangen af van de plaats waar deze competitie 
doorgaat. Hoe verder het land, hoe groter de uitgaven worden. 
Wat betreft uw 2de punt over het verdelen van de reserve : dit gaan wij hier niet bespreken. 

 
Gezien er geen verdere vragen zijn gaan wij over naar het volgende punt. 

 
9. Verslag van de ledencontroleurs. 
 
De Voorzitter geeft het woord aan de ledencontroleurs. 
De heer Claude Monseu leest het verslag in naam van de ledencontroleurs. 
De boeken en de rekeningen werden gecontroleerd en zijn correct. 
De balans van het seizoen 2007-2008 werd goedgekeurd met meerderheid van de stemmen. 
 
10. Ontlasting van de bestuurders van het afgelopen seizoen. 
 
De bestuurders worden ontlast door de algemene vergadering. 
 
11. Budget 2008-2009. 
 

De voorzitter geeft het woord aan Guy Van de Weyer, schatbewaarder van de Federatie.  
Wat betreft het budget voor het seizoen 2008-2009 : de reden voor de stijging van de 
inschrijvingskosten van de kampioenschappen georganiseerd door de BBSF is, dat het saldo 
van de seniorkampioenschappen individueel, dubbels en regionaal, alsook voor de 
jeugdkampioenschappen, negatief is. 



Dus zoals u reeds werd medegedeeld in punt 2 van zijn verslag zijn niet alle kosten berekend in 
elk kampioenschap. 
Hij eindigt met de mededeling dat hij gelooft dat dit het laatste evenwichtig budget is dat hij 
ons zal kunnen voorstellen zonder stijging, omdat de cijfers zo nipt zijn waardoor de minste 
onvoorziene omstandigheid de balans naar het negatieve zou brengen. 
 
Gezien er geen vragen zijn gaan we over tot stemmen. 
Het budget is goedgekeurd met meerderheid van stemmen. 

 
12. Verkiezing van de bestuurders 
 

 Volgens onze statuten mogen wij maximum 21 bestuurders hebben. 
    

Er zijn 6 mandaten : 
• 1 voor de provincie Luxemburg. 
• 1 voor de provincie Limburg. 
• 1 voor de provincie Oost-Vlaanderen. 
• 3 posten, niet gebonden aan een provincie. 

   
Wij hebben 3 personen die geldig hun kandidatuur hebben gesteld voor een mandaat als 
bestuurder :  
De heer Christian Vincenzotto, de heer Steven Meirlaen en de heer Jean-Jacques Leroy. 
 
Elke kandidaat krijgt de mogelijkheid om zich voor te stellen.  
Op 140 clubs zijn er 137 aanwezig. Het te behalen quorum is dus 69 stemmen. 
 
De voorzitter legt in het kort uit hoe er moet gestemd worden en herinnert er aan dat wanneer 
er aantekeningen gemaakt worden op de stembrieven, deze stembrieven als ongeldig worden 
beschouwd.  
 
Vervolgens wordt er overgegaan tot de verkiezing van de kandidaten als bestuurder.  
De voorzitter vraagt enkele vrijwilligers om te helpen met het tellen van de stemmen.  
Na de stemming, wordt tijdens het tellen van de stemmen een pauze genomen. 
 
Het tellen gebeurt door leden van de Algemene Vergadering onder toezicht van de secretaris 
generaal en de Nederlandstalige ondervoorzitter.  
  
De verkiezing van de bestuurders geeft volgend resultaat :  
Op 137 stembrieven is er 1 blanco en 134 geldige stembrieven.  
De heer Christian Vincenzotto 88 stemmen verkozen 
De heer Steven Meirlaen 127 stemmen verkozen 
De heer Jean-Jacques Leroy 102 stemmen verkozen 
 
Wij feliciteren de verkozen kandidaten en rekenen op een goede samenwerking voor de 
volgende 5 jaren.  

 
13. Interpellaties 

 
Brief van de heer Noël Seynhaeve van BC Sporting Oostende. 
De voorzitter vraagt de heer Seynhaeve om het eerste punt voor te lezen. 
1) De BBSF moet zich lid maken bij het BOIC 
Antwoord : De BBSF is reeds 20 jaar aangesloten bij het BOIC. Wij betalen elk jaar onze 
bijdrage en ontvangen subsidies van het BOIC. Het BOIC erkent 2 soorten leden, Olympische 
sporten en niet-Olympische sporten. Wij maken deel uit van de niet-Olympische leden en 
worden elk jaar uitgenodigd op hun algemene vergadering waar wij stemrecht hebben. De 
subsidies die wij ontvangen zijn het gevolg van dossiers van projecten die wij hun doorgeven. 



2) Het terugbrengen van de bijdrage voor de Interteams van 15,00€ naar 7,50€ voor de 
volgende 5 jaar met onmiddellijke ingang. 

Antwoord : Men moet weten dat het dit moment crisis is en het moeilijke tijden zijn voor 
iedereen. Er is geen mogelijkheid om zomaar onmiddellijk de tarieven aan te passen gezien 
deze aanvaard werden door de raad van bestuur en de budgetten goedgekeurd werden met 
meerderheid van stemmen door deze vergadering. 
Meerdere personen wensen tussen te komen nu met verschillende voorstellen voor de bowling 
en de toekomst van onze federatie. Na een 40-tal minuten discussie stelt de voorzitter aan de 
algemene vergadering voor om een nationale werkvergadering in te leggen om samen over 
deze punten te spreken. 
Dit voorstel wordt aanvaard met meerderheid van stemmen en we gaan over naar het volgende 
punt.  

 
14. Richtlijnen van de BBSF 
 

A. De voorzitter herhaalt de regels voor het doorgeven van de Interteamsresultaten : 
1. Het is de verantwoordelijkheid van de clubs, zelfs indien het bowlingcenter dit wil 

doen, het blijft de thuisploeg die verantwoordelijk is voor het respecteren van het 
reglement op risico van een administratieve boete. 

2. De scores moeten binnen zijn op de federatie voor zaterdag 8u00, m.a.w. de dag die 
volgt op de vrijdag van de wedstrijd. En dit met mededeling van het correcte 
matchnummer, de kegels van de thuisploeg en de bezoekers en het totaal aantal punten 
van de thuisploeg en de bezoekende ploeg. 

3. Er zijn 4 manieren om dit door te geven : 
a) via onze website, de makkelijkste en snelste manier 
b) per mail 
c) per fax met het gebruikelijke formulier 
d) door de bladen te deponeren in de brievenbus van de BBSF. 
4. Het scoreblad moet binnen zijn op de burelen van de BBSF ten laatste op dinsdag van 

de week die volgt op de wedstrijd. Wij aanvaarden ook een gescand scoreblad, net als 
een scoreblad dat wordt doorgefaxt. Op die manier bespaart u ook verzendingskosten. 

B. De prijsuitreiking voor het seizoen 2008-2009 zal waarschijnlijk doorgaan op vrijdag  
29 mei 2009. De uitnodigingen hiervoor zullen tijdig opgestuurd worden. 

C. Wij herinneren u ook dat al onze facturen een vervaldatum hebben en vragen u om deze 
einddatum steeds strikt te respecteren. 

 
14. Dankwoordje. 
 

De voorzitter vraagt om de koptelefoon voor de vertaling niet te vergeten af te geven en het 
ontvangstbewijs dat u gekregen hebben mee te nemen.  

 
Hij dankt alle aanwezige personen voor hun goede medewerking en hun sportieve ingesteldheid 
en wenst hen een veilige thuiskomst.  

 
Wij vragen aan de bestuurders om de zaal nog niet te verlaten gezien er onmiddellijk een raad 
van bestuur zal doorgaan.  

 
 
 
Jean-Claude Dethier Christian Mathieu 
Secretaris Generaal Voorzitter BBSF 


