
	   Brussel,	  25.09.2012	  

Bestuursvergadering	  10	  september	  2012	  (258)	  
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,	  	  
Raoul	  Vandeputte,	  Rik	  Malfliet,	  Pierre-Yves	  Gonze,	  Marc	  Clarysse,	  André	  Van	  der	  Borght,	  Micheline	  Collige	  

Verontschuldigd:	  Carlo	  Bosmans	  (volmacht	  aan	  Lina	  Hermans)	  

De	  vergadering	  start	  op	  10	  september	  2012	  om	  19.35	  uur.	  

Inleiding	  van	  de	  voorzitter	  

De	  voorzitter	  wenst	  iedereen	  welkom.	  

Het nieuwe seizoen is van start gegaan.   
De leden hebben tal van nieuwigheden kunnen ontdekken: de website, het boekje, aangepaste reglementen, de 
nieuwe lidkaarten. 
Het zal hier niet bij blijven, we hebben een stap in een nieuwe richting gezet en elke bestuurder zal hieraan 
moeten meewerken om er een succesverhaal van te maken. 
Nathan Vilar zal vanaf heden deel uitmaken van het jeugdcomité. 
Marc Van Quickenborne heeft ontslag genomen als PR-Coördinator.  Rik Malfliet heeft zich bereid verklaard 
om deze functie in te vullen. 
Emiel Bussels kan zich ‘s avonds niet meer verplaatsen en heeft ontslag genomen als voorzitter van het 
veteranencomité, het directiecomité heeft Raoul Vandeputte aangesteld als vervanger. 
Daar waar vroeger uitzonderingen werden gecreëerd voor elk probleem zullen we nu streven naar een 
uniformiteit in onze beslissingen. 
Het directiecomité wenst voor de toekomst een prettige samenwerking met alle leden. 
 

PR-‐	  coördinator	  

Gezien het belangrijk is dat de functie onmiddellijk ingevuld wordt vraagt de voorzitter aan de raad van bestuur 
om de functie niet open te stellen en Rik Malfliet aan te stellen als pr-coördinator. De raad van bestuur geeft 
hiervoor unaniem toestemming. 
Rik Malfliet is aangesteld als pr-coördinator. 
 

Aankoop	  gebouw	  

De raad van bestuur geeft unaniem de toestemming aan Marc Beaufays (Voorzitter) en Jean-Jacques Leroy 
(Ondervoorzitter) om over te gaan tot het tekenen van de krediet- en aankoopakte van het kantoor gelegen te 
1040 Evere, Kolonel Bourgstraat 123-125. 
	  

Sportbeleid	  

De voorzitter geeft in naam van het directiecomité een uitleg over het toekomstige sportbeleid van de federatie. 
Er werd een nota opgesteld die verspreid zal worden aan de bestuurders. 
	  
	  
	  



	  

Website	  

De website werd ontwikkeld door Sonja Bruyland, hoofd van het secretariaat.  Een aantal applicaties erachter 
komen van het nieuwe Bass programma. 

Er zal verder gewerkt worden aan de website om hem meer dynamisch te maken.  Daarbij krijgen we hulp van 
een aantal leden. 

 

Coöptatie	  

Veteranencomité: Liliane Vintens, Ludo Zels, Mia Van Maerhem 
Sportcomité: Ludo Zels, Bertrand Ameye 
Jeugdcomité: Annette Brebois 
Topsport: Kirsten Horemans, Inge Joris, Eric De Maegd en Herman Pellegroms 
De coöptaties worden aanvaard met algemeenheid van de stemmen. 
	  

Verslag	  vergaderingen	  

De voorzitter heeft een positieve vergadering gehad met de vereniging van bowlinguitbaters.   Als voornaamste 
punten werden de communicatie en de nieuwe oliepatronen besproken.  Er werd ook overeengekomen dat het 
seizoen 2012-2013 als overgangsjaar telt voor in het in orde brengen van de technische installaties. 
	  

Analyse	  ledenbestand	  

Gezien er nog geen volledige cijfers zijn van het nieuwe seizoen wordt dit onderwerp verplaatst naar een 
volgende vergadering. 
	  
	  
De	  vergadering	  wordt	  beëindigd	  om	  21.00	  uur.	  
	  

Jean-‐Claude	  Dethier	   	   	   	   	   	   	   Marc	  Beaufays	  
Secretaris-‐Generaal	   	   	   	   	   	   	   Voorzitter	  


