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Brussel, 5 oktober 2010 

 

BBSF-FSBB 
 

Proces-verbaal N° 38 
Bijlage 2 

ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING VAN 26.10.2009 
Dit P.V. 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 38ste Algemene Statutaire Vergadering. 
 
Hij vraagt een minuut stilte ter nagedachtenis van onze bowlingvrienden die ons in de loop van 
het seizoen verlaten hebben. 
 
Hij stelt het Directiecomité voor : 
 
De heer Jean-Claude Dethier, Secretaris Generaal 
De heer Georges Saba, Franstalige ondervoorzitter. 
De heer Guy Van de Weyer, Schatbewaarder  
En tenslotte zichzelf, Christian Mathieu, Voorzitter. 
 
Hij informeert de vergadering dat de heer Roger de Laat, Nederlandstalig ondervoorzitter 
onlangs zijn ontslag heeft ingediend voor persoonlijke redenen. Zijn plaats wordt opengesteld 
tijdens de volgende vergadering van de Raad van Bestuur. 
 
Hij 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 
ter onzere beschikking stellen voor de verschillende competities erkend door onze federatie. 
Ook onze bestuurders, referees, gecoöpteerde leden en helpers, alsook de leden van het 
Technisch Comité, die op vrijwillige basis een heel jaar door gewerkt hebben om onze sport te 
promoten. 
 
Enkele woorden over ons programma Bowladmina: 
Zoals u weet hebben wij een oproep gedaan voor een offerte en wij hebben reactie gekregen 
van een 20-tal mensen of bedrijven. Wij hebben ze allemaal uitgenodigd voor een onderhoud 
en er werd een evaluatie gedaan van hun mogelijkheden om een nieuw programma voor ons te 
schrijven. We moeten nog 6 mensen zien alvorens sommigen opnieuw uit te nodigen voor een 
tweede gesprek.  
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De analyse van de situatie van de federatie voor het seizoen 2009-2010 geeft volgende cijfers: 
Wij hebben 125 clubs, dus 3 clubs minder: 
 

- 1 club is gefusioneerd (om haar afdeling in de Interteams te behouden) 
- 3 nieuwe clubs  
- 5 clubs zijn gestopt, maar het grootste deel van de spelers heeft zich aangesloten bij andere  

clubs 
- 7 jeugdclubs, dus 3 clubs minder (die gefusioneerd zijn met de BC’s) 
- 2 geconfedereerde clubs, dus een status-quo. 
- 2 verenigingen voor gehandicapten, gezien 1 vereniging zich heeft aangesloten bij een 

specifieke organisatie voor gehandicapten. 
- 2 recreatieve verenigingen, dus een status-quo. 

 
Als wij de situatie van de kampioenschappen per ploeg analyseren kunnen wij het volgende 
vaststellen: 
 
367 ploegen Interteams    21 ploegen minder. 
23 ploegen Trioleague dames  status-quo. 
47 ploegen Intercity Jeugd  status-quo. 
68 ploegen Intercity-Plus Veteranen  3 ploegen meer. 
15 ploegen Interteams-Plus Veteranen 1 ploeg minder.  
 
Hij beëindigt zijn inleiding met een positieve noot: Tijdens de provinciale kampioenschappen 
hebben wij de deelname van nieuwe spelers en speelsters vastgesteld, die voor het eerst aan een 
kampioenschap deelgenomen hebben. 
De cijfers geven een stijging van deelnemers weer bij de dames van 13% en bij de heren van 
8,22%. 
 
2. Goedkeuring van P.V. 37 van de Algemene Statutaire Vergadering van 2009. 
 
Gezien er geen vragen zijn gaan we over tot de stemming. 
PV n° 37 wordt goedgekeurd met meerderheid van stemmen. 
 
3. Verslag van de Secretaris Generaal. 
 
Gezien er geen vragen zijn gaan wij over tot de stemming. 
Het verslag van de Secretaris Generaal wordt goedgekeurd met meerderheid van stemmen. 
 
4. Verslag van het Sportcomité. 
 
Gezien er geen vragen zijn gaan wij 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 wij over tot de stemming. 
Het verslag van het Jeugdcomité wordt goedgekeurd met meerderheid van stemmen. 
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6. Verslag van het Veteranencomité. 
 
Gezien er geen vragen zijn gaan wij 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 wij over tot de stemming. 
Het verslag van het Technisch Comité wordt goedgekeurd met meerderheid van stemmen. 
 
8. Verslag van de Schatbewaarder - Balans seizoen 2008-2009. 
 
De Voorzitter geeft het woord aan de heer Guy Van de Weyer, Schatbewaarder van de 
federatie. Deze begint met het benadrukken dat de 2 laatste seizoenen de balans van de BBSF 
werd afgesloten met een mooi financieel resultaat, wat niet evident is in deze moeilijke 
economische periode en hij dankt alle voorzitters van de comités voor hun inzet om hun budget 
te respecteren. 
Hij feliciteert in het bijzonder de voorzitter van het Jeugdcomité die binnen de limieten van zijn 
budget gebleven is, wat een uitzondering is in onze federatie. 
Maar ook onze verantwoordelijke voor de Topsport heeft een goed beheer van zijn budget 
verwezenlijkt. Elk jaar brengt het budget voor Topsport grote discussies met zich mee, voor het 
bepalen van de bedragen voor een of ander kampioenschap en bij het gedetailleerd onderzoek 
of er geen mogelijkheid is om besparingen te doen in verschillende rubrieken. Het positieve 
van dit alles is dat de afspraken gerespecteerd worden. 
 
Hij legt de cijfers van sommige rubrieken uit en beantwoordt de vragen van de heer Henri Van 
Cauwenbergh, voorzitter van BC Strike : 
 
Vraag: Bij het vergelijken van de totalen van de ontvangsten en uitgaven van vorig 
seizoen met de cijfers van dit seizoen is er een enorm verschil. Hoe komt dat? 
Antwoord: Op de Raad van Bestuur van 20 april 2009 werd beslist om in de toekomst de 
spelers en speelsters die deelnemen aan kampioenschappen de games ter plaatse in het 
bowlingcenter de laten betalen. Dit geeft een serieuze wijziging in de bedragen die gefactureerd 
worden aan de clubs en aan de bedragen die moeten betaald worden door de federatie aan de 
bowlingcenters.  
 
Vraag: Waarom is bij de rubriek « Prijsuitreiking » zo een groot verschil? 47.206 € voor 
2007-2008 en 13.793 € voor het seizoen 2008-2009, of beter waarom is dit 33.416 € 
minder? 
Antwoord: Vorig jaar heeft de heer Henri Van Cauwenbergh een vraag gesteld over dit zelfde 
onderwerp en in punt 8 van het verslag van de Algemene Vergadering van 20 oktober 2008 
staat reeds het antwoord. Onze Schatbewaarder herleest dit en legt opnieuw beide delen 
gedetailleerd uit. 
Bovendien voegt hij eraan toe dat voor de balans 2009-2010 er opnieuw een groot verschil zal 
zijn gezien de prijsuitreiking terug zal plaatsvinden in de maand mei.  
 
De overige vragen hebben niets te maken met de balans en werden trouwens reeds beantwoord 
in de inleiding van onze voorzitter. 
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Hij besluit met te vermelden dat dankzij het gezonde beheer van de federatie er geen enkele 
tariefverhoging voorzien is.  

 
Gezien er geen vragen meer zijn gaan we over naar het volgende punt. 
 
9. Verslag van de ledencontroleurs. 
 
De voorzitter geeft het woord aan de ledencontroleurs.  
De heer Guido Appermont leest het verslag in naam van de ledencontroleurs . 
De boeken en de rekeningen werden gecontroleerd en zijn correct.  
De balans van het seizoen 2008-2009 werd goedgekeurd met meerderheid van stemmen.  
 
10. Ontlasting van de Bestuurders van het afgelopen seizoen.  
 
De Bestuurders worden ontlast door de Algemene Vergadering met meerderheid van stemmen.  
 
11. Begroting 2008-2009. 
 
De voorzitter geeft het woord aan Guy Van de Weyer, Schatbewaarder van de federatie.  
Wat het budget voor het seizoen 2009-2010 betreft, is het voor het eerst dat wij een 
totaalbegroting voorleggen met een negatief saldo. 
Gezien het steeds moeilijker wordt om een positief saldo voor te leggen tengevolge van het 
dalen van onze inkomsten, zijn we verplicht u deze cijfers voor te leggen. Hij dankt de 
vergadering voor het vertrouwen en hun aandacht.  
 
Gezien er geen verdere vragen meer zijn gaan we over tot de stemming. 
De begroting wordt goedgekeurd met meerderheid van stemmen. 
 
12 Verkiezing van de Bestuurders. 
 
Volgens onze statuten mogen wij maximum 21 bestuurders hebben.  
 
Er zijn 9 mandaten 

• 1 voor de provincie Luxemburg. 
• 1 voor de provincie Limburg. 
• 1 voor de provincie Namen. 
• 6 posten, niet gebonden aan een provincie. 

   
Wij hebben 9 personen die geldig hun kandidatuur hebben gesteld voor een mandaat als 
bestuurder:  

Provincie Namen,      1 kandidate, mevrouw M. Collige.  
Provincie Limburg,     1 kandidaat, de heer C. Bosmans.  
Provincie Luxemburg,    geen kandidaten. 
6 posten voor gelijk welke provincie, 7 candidats : 
Dames: M. Bisschops, P. Frost. 
Heren : M. Beaufays, JC. Dethier, R. Exelmans, PY. Gonze et R. Vandeputte 

 
Elke kandidaat krijgt de mogelijk om zich voor te stellen. 
 
Van de 132 clubs zijn er 122 aanwezig.  Het te behalen quorum is dus 62 stemmen. 
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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 Franstalige 
ondervoorzitter Georges Saba, met de hulp van Christian Vincenzotto en Etienne Smekens. 
 
De verkiezing van de Bestuurders geeft volgend resultaat: 
 
Op de 122 stembrieven zijn er 4 blanco en 6 ongeldig. 
 
Mevrouw M. Collige       85 stemmen  verkozen 
De heer C. Bosmans             116 stemmen  verkozen 
Mevrouw M. Bisschops               74 stemmen  verkozen 
Mevrouw P. Frost.               56 stemmen  niet verkozen 
De heer M. Beaufays       80 stemmen  verkozen 
De heer J-C. Dethier               68 stemmen  verkozen 
De heer R. Exelmans               73 stemmen  verkozen 
De heer P-Y. Gonze            55 stemmen  niet verkozen 
De heer R. Vandeputte           88 stemmen  verkozen 
 
Wij feliciteren de verkozen kandidaten en rekenen op een goede samenwerking voor de 
volgende 5 jaren.  
 
12. Interpellaties 
 
Interpellatie van de heer Jean Horemans voorzitter van B.C. Arcade. 
Wij hadden de heer Horemans uitgenodigd om de verschillende punten die hij wou aankaarten 
te bespreken maar gezien hij zich niet kon vrijmaken gaan wij slechts antwoorden op de 15 
eerste vragen, want in punt 16 schrijft hij dat hij nog veel meer vragen heeft waarop hij een 
antwoord wenst maar zonder deze vragen specifiek te vermelden.  
De 15 vragen worden voorgelezen door Guy Van de Weyer met de antwoorden hierop van het 
Directiecomité. De heer Jean Horemans is tevreden met de gekregen antwoorden.  
 
13. Richtlijnen van de BBSF 
 

1) De voorzitter dankt de clubs voor het doorgeven van de Interteams uitslagen, dat steeds beter en 
beter verloopt. 
Hij herinnert eraan dat het origineel scoreblad op de burelen van de federatie moet zijn, ten 
laatste op dinsdag van de week die volgt op de dag van de wedstrijd. 
Hij informeert de vergadering dat wij eveneens een gescande versie van het scoreblad 
aanvaarden, alsook een fax van het scoreblad. 
Op die manier spaart u de verzendingskosten uit en bent u er zeker van dat uw bladen op tijd op 
secretariaat toekomen. 
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2) De prijsuitreiking voor het seizoen 2009-2010 zal waarschijnlijk doorgaan op vrijdag 28 mei 
2010. De uitnodigingen hiervoor zullen tijdig opgestuurd worden. 
Voor de eerste keer zullen ook de trofeeën van de regionale veteranenkampioenschappen, de 
provinciale kampioenschappen en de regionale jeugdkampioenschappen op deze avond 
uitgereikt worden. 
 
14. Dankwoordje. 
 
De voorzitter vraagt om de koptelefoons voor de vertaling niet te vergeten af te geven en het 
ontvangstbewijs dat u getekend hebt terug te nemen. 
 
Hij dankt alle aanwezige personen voor hun goede houding 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 
 
 
 


