
	   Brussel,	  26.06.2012	  –	  N°	  15	  

Bestuursvergadering	  18	  juni	  2012	  –	  N°	  257	  
Aanwezig:	  Lina	  Hermans,	  Maria	  Bisschops,	  	  Marc	  Beaufays,	  Jean-Jacques	  Leroy,	  Jean-Claude	  Dethier,	  André	  
Arnould,	   Etienne	   Smekens,	   Nathan	   Vilar,	   Marc	   Van	   Quickenborne,	   Christian	   Vincenzotto,	   Gerard	   Konings,	  
Steven	  Meirlaen,	  Raoul	  Vandeputte,	  Diego	  Van	  Hoenacker	  

Verontschuldigd:	  Micheline	  Collige	  	  (volmacht	  aan	  Jean-Claude	  Dethier,	  Carlo	  Bosmans	  (volmacht	  aan	  Lina	  
Hermans)	  

De	  vergadering	  start	  op	  18	  juni	  2012	  om	  19.35	  uur.	  

Inleiding	  van	  de	  voorzitter	  

De	  voorzitter	  wenst	  iedereen	  welkom.	  

Goedkeuring	  PV	  

Het	  PV	  van	  de	  raad	  van	  bestuur	  Nr.	  256	  wordt	  goedgekeurd.	  

Verslagen	  van	  het	  Directiecomité	  

a. Special	  Olympics	  
Er	  werden	  gesprekken	  gevoerd	  met	  Mevrouw	  Martha	  Somers	  in	  verband	  met	  de	  samenwerking	  
met	  de	  organisatie	  van	  de	  Special	  Olympics.	  	  	  
Er	   zal	   een	   vergadering	   belegd	  worden	  met	   de	   voorzitters	   van	   de	   gehandicapten	   clubs	  waar	   de	  
samenwerking	  met	  de	  BBSF	  zal	  besproken	  worden.	  
De	   BBSF	   voorziet	   een	   begroting	   van	   1.000,00	   euro	   voor	   de	   verplaatsingsonkosten	   voor	   de	  
vrijwilligers	  die	  aan	  dit	  project	  zullen	  meewerken.	  
In	  2014	  worden	  de	  Special	  Olympics	  Europe	  –	  Asia	  in	  Antwerpen	  georganiseerd.	  
De	  overeenkomst	  wordt	  goedgekeurd	  met	  een	  gewone	  meerderheid.	  

	  
b. Balans	  

Gezien	  de	  penningmeester	  nog	  maar	  recentelijk	  is	  toegetreden	  tot	  de	  BBSF	  geeft	  de	  voorzitter	  
uitleg	  over	  de	  balans.	  
De	  rekeningcommissaris	  Claude	  Monseu	  heeft	  op	  18	  juni	  2012	  de	  rekeningen	  gecontroleerd	  en	  
goed	  bevonden.	  
Er	  zijn	  een	  aantal	  vragen	  binnen	  gekomen	  van	  BC	  Antares.	  
1. 	  De	  begroting	  voor	  de	  BK	  singels	  wordt	  bijna	  verdubbeld,	  hoe	  gaat	  de	  BBSF	  dit	  

verwezenlijken?	  
Het	  sportbowlingkampioenschap	  wordt	  opgeslorpt	  door	  het	  BK,	  de	  formule	  van	  het	  
kampioenschap	  wordt	  veranderd	  en	  daarom	  durven	  we	  deze	  verhoging	  in	  de	  
begroting	  voorzien.	  

2. Op	  de	  begroting	  is	  geen	  bedrag	  voorzien	  voor	  de	  prijsuitreiking,	  wil	  dit	  zeggen	  dat	  er	  geen	  
prijsuitreikingen	  meer	  zullen	  doorgaan	  in	  De	  Montil?	  	  	  
Er	  zullen	  inderdaad	  geen	  prijsuitreikingen	  meer	  doorgaan	  in	  De	  Montil.	  	  Deze	  worden	  
in	  alle	  categorieën	  vervangen	  door	  de	  Championsday.	  
12	  mei	  –	  Jeugd	  –	  Finale	  interteams	  jeugd	  en	  singles	  jeugd	  –	  prijsuitreiking	  –	  fuif	  
18	  mei	  –	  Veteranen	  –	  Finale	  interteams	  veteranen	  en	  singles	  –	  prijsuitreiking	  –	  receptie	  
26	  mei	  –	  Seniors	  –	  Trofee	  Jacky	  Felsenstein	  –	  finale	  singles	  –	  prijsuitreiking	  en	  receptie	  



3. Waarom	  wordt	  er	  een	  bedrag	  van	  32.500	  euro	  in	  de	  begroting	  voorzien	  voor	  de	  nationale	  
teams.	  	  
Het	  EK	  dames,	  het	  EK	  heren	  en	  het	  WK	  singles	  worden	  in	  de	  loop	  van	  dit	  seizoen	  
gespeeld,	  dit	  verklaart	  de	  grootte	  van	  de	  som.	  	  Dit	  wil	  ook	  zeggen	  dat	  er	  volgend	  
seizoen	  geen	  kampioenschap	  in	  de	  begroting	  zal	  worden	  opgenomen.	  	  Vanaf	  2013-
2014	  is	  er	  maar	  één	  kampioenschap	  voor	  de	  seniors	  per	  seizoen.	  
	  
De	  balans	  wordt	  goedgekeurd	  met	  een	  volledige	  meerderheid.	  

	  
c. Kandidaturen	  

Lina	  Hermans,	  Etienne	  Smekens	  en	  André	  Arnould	  gaan	  voor	  een	  volgend	  mandaat.	  
Diego	  Van	  Hoenacker,	  Marc	  Clarysse,	  André	  Van	  der	  Borght,	  Rik	  Malfliet	  en	  Pierre-‐Yves	  Gonze	  
hebben	  hun	  kandidatuur	  gesteld.	  
	  

d. Lidkaarten	  
Het	  Directiecomité	  stelt	  voor	  om	  de	  huidige	  lidkaarten	  (karton	  –	  plastiek)	  te	  vervangen	  door	  een	  
stevige	  plastiek	  kaart	  (type	  bankkaart).	   	  Er	  werden	  een	  aantal	   firma’s	  bevraagd.	   	  Kostprijs	  voor	  
het	   toestel	   1.750,00	   euro,	   kostprijs	   voor	   10.000	   aan	   één	   zijde	   voorbedrukte	   kaarten	   1.450,00	  
euro.	  
Er	  zal	  geen	  foto	  meer	  op	  de	  kaart	  voorkomen,	  het	  reglement	  zal	  aangepast	  worden.	   	  De	  lidkaart	  
zal	  geldig	  zijn	  samen	  met	  de	  identiteitskaart.	  
Het	  secretariaat	  zal	  een	  front	  ontwerpen.	  
De	  raad	  van	  bestuur	  geeft	  met	  volledige	  meerderheid	  toestemming	  om	  het	  systeem	  aan	  te	  
kopen.	  

	  
e. Kantoor	  

Het	  compromis	  tot	  aankoop	  van	  het	  pand	  gelegen	  te	  1140	  Brussel,	  Rue	  Colonel	  Bourg	  123-‐125	  
werd	  op	  13	  juni	  getekend	  door	  de	  voorzitter	  en	  de	  Franstalige	  ondervoorzitter.	  
Het	  compromis	  werd	  overgemaakt	  aan	  de	  bank	  en	  de	  notaris	  van	  de	  federatie.	  
De	  uiteindelijke	  ondertekening	  zal	  gebeuren	  binnen	  een	  termijn	  van	  vier	  maanden.	  
	  

f. Reglementen	  
De	  sportreglementen	  zijn	  afgewerkt.	  	  Alle	  bestuurders	  werden	  hiervan	  in	  het	  bezit	  gesteld,	  er	  zijn	  
geen	  opmerkingen	  binnen	  gekomen.	  	  Zij	  worden	  nu	  verder	  afgewerkt	  op	  taalkundig	  gebied	  door	  
Micheline	  Collige	  (F)	  en	  Carlo	  Bosmans	  (Nl).	  
De	  voornaamste	  aanpassingen	  zullen	  voorgesteld	  worden	  op	  de	  nationale	  vergadering.	  

	  
g. PR	  

De	  pr-‐verantwoordelijke	  geeft	  een	  uiteenzetting	  van	  zijn	  werkzaamheden.	  
	  

h. Shirts	  
Voor	  de	  nationale	   teams	  werden	  degelijke	   shirts	   aangekocht	  die	  wij	   zonder	  problemen	  kunnen	  
bijbestellen.	  	  Deze	  shirts	  zijn	  meerdere	  jaren	  bruikbaar.	  
Zij	   zullen	   ook	   op	   de	   website	   gepubliceerd	   worden,	   leden	   van	   de	   federatie	   kunnen	   de	   shirts	  
bestellen	  via	  het	  secretariaat,	  de	  shirts	  kunnen	  gepersonaliseerd	  worden.	  

	  
De	  vergadering	  wordt	  beëindigd	  om	  21.25	  uur.	  
	  

Jean-‐Claude	  Dethier	   Marc	  Beaufays	  
Secretaris	  Generaal	   Voorzitter	  


