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

Inleiding	  door	  de	  voorzitter	  

De	  voorzitter	  heet	  iedereen	  van	  harte	  welkom	  op	  de	  42ste	  	  Algemene	  Statutaire	  Vergadering.	  

Dit	  jaar	  wordt	  deze	  niet	  voorafgegaan	  door	  een	  nationale	  vergadering,	  maar	  deze	  vergadering	  zal	  eindigen	  met	  een	  

belangrijke	  stemming,	  waarover	  verder	  meer	  uitleg	  wordt	  gegeven.	  Een	  nieuwe	  algemene	  vergadering	  zal	  doorgaan	  in	  de	  

eerste	  week	  van	  december.	  

Alvorens	  over	  te	  gaan	  tot	  de	  dagorde	  graag	  een	  ogenblik	  van	  bezinning	  voor	  de	  mensen	  die	  ons	  verlaten	  hebben.	  

Afgelopen	  seizoen	  heeft	  de	  raad	  van	  bestuur	  ontzettend	  hard	  gewerkt	  om	  van	  onze	  federatie	  een	  moderne	  federatie	  te	  

maken:	  

-‐ het	  nieuwe	  computerprogramma	  
-‐ er	  werd	  een	  gebouw	  aangekocht	  
-‐ de	  lidkaarten	  en	  website	  werden	  vernieuwd	  
-‐ de	  kampioenschappen	  werden	  aangepast	  
-‐ en	  onze	  “dag	  van	  de	  kampioenen”	  was	  opnieuw	  een	  succes	  waar	  voor	  het	  eerst	  onze	  finales	  werden	  gespeeld	  voor	  

een	  groot	  publiek.	  

Er	  werd	  ook	  een	  charter	  ondertekend	  met	  de	  voorzitter	  van	  de	  Special	  Olympics	  en	  we	  hebben	  dit	  seizoen	  wat	  meer	  kunnen	  

rekenen	  op	  de	  media.	  Weliswaar	  vooral	  plaatselijke	  artikels	  en	  op	  regionale	  zenders,	  maar	  het	  is	  een	  begin.	  

Jarenlang	  werden	  er	  geen	  verhogingen	  doorgevoerd,	  maar	  helaas	  zijn	  wij	  nu	  genoodzaakt	  om	  toch	  een	  verhoging	  door	  te	  

voeren.	  

Niet	  iedereen	  is	  het	  met	  de	  initiatieven	  van	  het	  bestuur	  eens,	  maar	  onze	  bestuurders	  hebben	  zich	  niet	  voor	  100%	  maar	  voor	  

200%	  hebben	  ingezet	  en	  daarom	  dankt	  de	  voorzitter	  alle	  bestuurders,	  gecoöpteerde	  leden	  en	  medewerkers	  voor	  hun	  werk	  

van	  het	  afgelopen	  seizoen.	  

Bowling	  is	  een	  sport!	  Dat	  is	  onze	  slogan	  voor	  het	  volgende	  seizoen	  en	  het	  volgende	  werd	  alvast	  gepland:	  

Het	  jeugdcomité	  heeft	  een	  scholenproject	  opgestart	  dat	  meer	  dan	  200	  kinderen	  zal	  samenbrengen.	  

De	  gemiddelden	  van	  de	  dames	  en	  de	  veteranen	  werden	  gelijkgesteld	  met	  de	  algemene	  gemiddelden.	  

Een	  nieuw	  sportkampioenschap	  wordt	  opgestart.	  

Er	  zijn	  opleidingen	  voor	  referees	  voorzien.	  

Kortom	  genoeg	  werk	  weer	  aan	  de	  winkel.	  

En	  dan	  is	  er	  vanavond	  een	  belangrijke	  stemming:	  Gaan	  we	  naar	  een	  nieuwe	  structuur	  in	  onze	  federatie?	  

	  



Op	  nationaal	  	  vlak	  kan	  je	  in	  België	  niet	  meer	  erkend	  worden	  als	  sport.	  Sport	  is	  een	  materie	  die	  toegewezen	  is	  aan	  de	  

gewesten.	  Geen	  erkenning	  betekent	  ook	  geen	  geld	  (subsidies).	  

Als	  je	  in	  Vlaanderen	  niet	  bent	  aangesloten	  bij	  een	  Vlaamse	  vleugel	  kan	  je	  in	  veel	  gemeenten	  geen	  subsidies	  meer	  krijgen.	  

Het	  omvormen	  van	  onze	  federatie	  naar	  een	  koepel	  met	  2	  vleugels	  is	  dus	  een	  noodzaak.	  

Wat	  gebeurt	  er	  als	  jullie	  ja	  stemmen?	  

De	  BBSF	  blijft	  bestaan	  en	  wordt	  de	  koepel	  van	  de	  organisatie.	  De	  directie	  zal	  gevormd	  worden	  door	  de	  voorzitter	  van	  de	  

Franse	  vleugel,	  de	  voorzitter	  van	  de	  Nederlandstalige	  vleugel	  en	  1	  bestuurder	  van	  beide	  vleugels.	  

Alle	  bestuurders	  zijn	  ontslagnemend,	  de	  dag	  van	  de	  volgende	  algemene	  vergadering	  in	  december	  2013.	  	  

Er	  komen	  2	  vleugels	  waar	  2	  nieuwe	  vzw’s	  voor	  worden	  opgericht.	  In	  elke	  koepel	  zullen	  de	  leden	  in	  december	  5	  bestuurders	  

kunnen	  verkiezen.	  De	  koepels	  zijn	  verantwoordelijk	  voor	  een	  afzonderlijke	  boekhouding,	  de	  opleidingen,	  de	  tuchtzaken	  en	  de	  

regionale	  kampioenschappen.	  

De	  koepel	  blijft	  verantwoordelijk	  voor	  de	  interteamscompetities,	  de	  beker,	  de	  nationale	  kampioenschappen	  en	  de	  nationale	  

teams.	  

De	  voordelen:	  de	  mogelijkheid	  voor	  de	  clubs	  tot	  het	  aanvragen	  van	  subsidies	  aan	  de	  gemeenten.	  	  

Aan	  de	  Vlaamse	  zijde	  krijgen	  we	  vanaf	  2014	  toegang	  tot	  de	  Vlaamse	  trainerschool	  en	  zullen	  de	  diploma’s	  erkend	  worden.	  	  

Aan	  de	  Waalse	  zijde	  worden	  de	  gesprekken	  met	  ADEPS	  geopend.	  	  

Beide	  vleugels	  kunnen	  subsidies	  aanvragen	  aan	  de	  gemeenschap.	  

Als	  jullie	  straks	  ja	  stemmen	  is	  dit	  een	  eerste	  stap	  naar	  een	  sportieve	  erkenning.	  

Goedkeuring	  verslag	  van	  de	  Algemene	  Statutaire	  Vergadering	  van	  2012	  

Het	  verslag	  wordt	  unaniem	  goedgekeurd.	  

Boekhouding	  -‐	  Balans	  	  

De	  boekhouding	  werd	  noodzakelijk	  grondig	  herzien.	  	  

Deze	  wordt	  gecontroleerd	  door	  een	  boekhoudkantoor	  en	  vanaf	  volgend	  seizoen	  zal	  er	  een	  driemaandelijkse	  update	  zijn.	  

De	  heer	  Claude	  Monseu	  krijgt	  het	  woord	  en	  leest	  het	  verslag	  van	  de	  leden-controleur	  voor.	  
Na	  enkele	  vragen	  over	  de	  begroting	  worden	  balans	  en	  begroting	  goedgekeurd	  met	  meerderheid	  van	  stemmen.	  

Ontlasting	  van	  de	  bestuurders	  voor	  het	  afgelopen	  seizoen	  

De	  bestuurders	  worden	  ontlast	  door	  de	  algemene	  vergadering	  met	  meerderheid	  van	  stemmen.	  

Stemming	  voor	  de	  nieuwe	  structuur:	  koepel	  en	  2	  vleugels	  

De	  manier	  van	  stemmen	  wordt	  uitgelegd.	  Er	  zijn	  2/3	  van	  de	  stemmen	  nodig	  om	  het	  voorstel	  goed	  te	  keuren.	  

Er	  wordt	  gestemd	  en	  iedereen	  blijft	  in	  de	  zaal	  tijdens	  het	  tellen	  van	  de	  stemmen.	  

Er	  waren	  94	  aanwezige	  clubs	  waarvan	  er	  	  81	  ja	  hebben	  gestemd.	  Dat	  wil	  zeggen	  we	  naar	  een	  systeem	  gaan	  van	  een	  koepel	  

met	  2	  vleugels.	  De	  zomermaanden	  zullen	  intensief	  gebruikt	  worden	  om	  alles	  hiervoor	  in	  orde	  te	  krijgen	  en	  we	  zien	  elkaar	  

terug	  op	  een	  volgende	  algemene	  vergadering	  in	  december.	  

De	  voorzitter	  dankt	  alle	  aanwezigen	  voor	  het	  vlotte	  verloop	  van	  deze	  vergadering	  en	  wenst	  iedereen	  een	  behouden	  

thuiskomst.	  

Secretariaat	  BBSF	  


