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PV 251 Raad van Bestuur van 19 september 2011. 
Dit	  PV	  is	  een	  voorstel	  en	  dient	  de	  volgende	  vergadering	  te	  worden	  goedgekeurd.	  

 
Aanwezig : Dames : Bisschops M. – Collige M. - Hermans L. 

Heren: Arnould A. – Beaufays M. – Bosmans C. - Dethier J.-Cl. - Leroy J.-J. –  
Mathieu Ch. – Meirlaen S.- Mertens L. - Saba G. – Smekens E. –  Vandeputte R. –  
Van Der Borght A. – Van de Weyer G. – Vincenzotto Ch. 

Verontschuldigd : Dhr. Exelmans R. geeft volmacht aan dhr. Mathieu Ch.  
 

1. Inleiding. 
De voorzitter opent de vergadering en stelt vast dat de raad geldig is samengesteld. 
 
Hij deelt mee dat er van de drie leden-controleurs die op het einde van hun mandaat gekomen zijn, 
geen enkele zich meer voorstelt voor een nieuw mandaat. Daardoor heeft het directiecomité beslist 
om de einddatum voor het binnenbrengen van kandidaturen te verlengen tot 30/09/2011 teneinde 
eventueel nog geïnteresseerde leden toe te laten alsnog te postuleren.  
 
Er wordt een op punt gesteld exemplaar van de statuten en het RIO uitgedeeld aan alle bestuurders 
en hun aandacht wordt gevestigd op nieuwe paginering. Voor de gemakkelijkheid gebeurt deze nu 
per hoofdstuk (van 1 – 8, enz….) 
 

2. Goedkeuring van PV 250. 
Dit PV wordt unaniem goedgekeurd. 
 

3. Info over de kandidaturen. 
Dhr. G. SABA : in orde. 
Dhr. A. VAN DER BORGHT: in orde. 
Dhr. L. MERTENS heeft zijn mandaat niet vernieuwd. 
Dhr. G. KONINGS: in orde. 
Dhr. N. VILAR : in orde. 
Dhr. M. VANQUICKENBORNE : in orde, onder voorbehoud van het binnenbrengen van het 
uittreksel van het strafregister model 2. 
 
Na een lange discussie over de manier van stemmen om de bestuurders te verkiezen heeft de raad 
beslist het probleem te onderzoeken voor het volgende seizoen. 
 

4. Goedkeuring budget en balans. 
Na de uitleg van de penningmeester worden het budget en de balans unaniem goedgekeurd. 
 
 
 
 



5. Reglementencommissie. 
De verantwoordelijke van de commissie legt uit dat zij al goed gewerkt hebben en dat zij binnenkort 
een eerste ontwerp zullen voorleggen aan het directiecomité. 
 

6. Allerlei. 
• De voorzitter herinnert de voorzitters van de verschillende comités eraan dat het hoog tijd is om 

hun jaarverslag voor de Algemene Vergadering binnen te brengen. 
• Voorstel van het sportcomité om een test te doen voor het Interteamskampioenschap met de 

ere-afdeling : 4 games spelen, met 4 spelers ?? Zij zullen contact opnemen met de 14 
ploegkapiteins. 
De manier van de ploegen samen te stellen zou moeten verbeterd worden. De spelers uit ere en 
eerste afdeling zouden moeten gemotiveerd worden om daar te spelen alvorens te herbeginnen 
in vierde afdeling. In vierde afdeling voorstellen om het systeem van de Beker Amand Colin 
toe te passen ?? 
Voor spelers die minstens 2 jaar gestopt zijn met spelen, hun gemiddelde verminderen met 5 
kegels per jaar dat ze gestopt zijn met een minimum van 149 voor de dames en 159 voor de 
heren ?? 

• De kilometervergoeding werd nog niet besproken. 
• De topsportcoördinator zal een schrijven rondsturen naar de bestuurders om hun te informeren 

van het programma voor het seizoen 2011-2012. 
• De schatbewaarder herinnert eraan dat de budgetten werden opgesteld op basis van de vragen 

van elk comité, hij vraagt dus aan iedereen om deze te respecteren. 
 
 
Einde van de vergadering : 22u45. 
 
 
 
 
Jean-Claude Dethier   Christian Mathieu 
 Secretaris Generaal    Voorzitter BBSF 


