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PV 250 Raad van Bestuur van 30 mei 2011. 
Dit	  PV	  is	  goedgekeurd	  op	  de	  vergadering	  van	  de	  Raad	  van	  Bestuur	  van	  19/09/2011.	  

Aanwezig: Dames : Bisschops M. – Hermans L. 
Heren: Arnould A. – Beaufays M. – Leroy J.-J. – Mathieu Ch. – Meirlaen S. - Saba G.  
Smekens E. –  Vandeputte R. – Van Der Borght A. – Van de Weyer G. – Vincenzotto Ch. 

Verontschuldigd :  Dhr. Bosmans C. geeft volmacht aan mevr. Hermans L. 
 Dhr. Mertens L. geeft volmacht aan dhr. Arnould A. 
 Dhr. Dethier J.-Cl. geeft volmacht aan dhr. Mathieu Ch. 
 Mevr. Collige Micheline geeft volmacht aan dhr. Van de Weyer G. 
 Dhr. Exelmans R. geeft eveneens volmacht aan de heer Mathieu Ch.  
(Er kan evenwel slechts één volmacht per persoon aanvaard worden. Deze is dan ook ongeldig.) 
 

1. Inleiding door de Voorzitter. 
De voorzitter verwelkomt de aanwezigen en stelt vast dat de vergadering geldig is samengesteld.  
De beslissing betreffende de invoering van Cat A+ wordt één seizoen (2012-2013) uitgesteld. 
Sportbowling gaat zijn laatste seizoen in. 
 

2. Goedkeuring van PV 249. 
Na aanpassing goedgekeurd. 
 

3. Budget. 
Er wordt vastgesteld dat de toegekende budgetten steeds vaker worden overschreden. Het is 
noodzakelijk een planning te voorzien zodat we tijdig alles kunnen voorbereiden. Dit voorkomt 
problemen zoals het reeds uitgeven van gelden voordat de budgetten werden goedgekeurd. Het 
missen van goedkope reservaties in hotels enz. 
 

4. Reglementencommissie. 
Enkel de reglementen van het R.I.O. worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur. Volgende 
aanpassingen worden voorgelegd:  

- Art. 104 b5. Een uittreksel uit het strafregister model II voorleggen. 
- Art. 106 aanvulling …..ten minste vijf “van zijn” leden…… 
- Art. 202c aanvulling….met een L licentie of bij een seniorenclub, of een L bestuurslid in 

een jeugdclub. In dit laatste geval zal hij/zij niet mogen deelnemen aan officiële 
wedstrijden. Beide zullen steeds een uittreksel uit het strafregister model II voorleggen. 

- Art. 215 aanvulling….. minimum 6 jaar oud “is op de dag van inschrijving”…… 
- Art. 307E aanvulling….. Een lid dat 6 jaar “is op datum van inschrijving” en nog … 
- Art 225 en 226 worden geannuleerd. 

 
 
 



5. Allerlei. 
De verzekeringspolis werd aangepast in Euro en op onze website zou moeten vermeld worden op 
welke wijze de formulieren bij een ongeval moeten ingevuld worden. 
De comités kunnen artikel 325 toepassen. 
De vergadering van het veteranencomité gaan door op 7 juni 2011. 
Bowling Cordial zal definitief sluiten op 25 juni 2011. 
De vraag betreffende de kilometervergoeding zal op een volgende vergadering worden beantwoord. 
De vraag om de Algemene Vergadering te houden in september zal worden bekeken. 
Maandag 6 juni om 15.00 uur bespreking budget internationale kampioenschappen. 
De budgetten zullen in de toekomst in de maand januari ingediend moeten worden. 
Wanneer een club alle spelers inschrijft als M-leden moet er later slechts 20,00€ bijbetaald worden 
om een L-licentie te krijgen. Terwijl een laattijdige inschrijving als L 35,00€ kost. Het is een risico 
dat de club neemt welke spelers inschrijft als M-leden terwijl deze persoon nog niet betaald heeft. 
Artikel 403 werd met roze mededeling 89 aangepast. De vraag is of er een aantal spelers werden 
gesteld. Neen, men spreekt van een ploeg. Dit wil zeggen minimum 4 spelers van de desbetreffende 
ploeg. Dit werd bij algemene stemming aanvaard. 
De prijsuitreiking was zeer monotoon. Er werd een inspanning geleverd om de prijsuitreiking in te  
korten door opnieuw een provinciale prijsuitreiking te houden. Er wordt gevraagd om de prijzen te 
laten uitdelen door de bestuurders. 
Er zou een fout zijn in de kalender. Op 15 oktober staat een intercity jeugd. Dit zou 16 oktober 
moeten zijn. 
 
Einde van de vergadering : 23u30. 
 
 
 
 
Jean-Claude Dethier   Christian Mathieu 
 Secretaris Generaal    Voorzitter BBSF 


