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	   Brussel,	  10.04.2012	  N°	  176	  

Bestuursvergadering	  26	  maart	  2012	  –	  Nr.	  255	  
Aanwezig:	   Lina	   Hermans,	   Maria	   Bisschops,	   Micheline	   Collige,	   Marc	   Beaufays,	   Jean-Jacques	   Leroy,	   Jean-Claude	  
Dethier,	   André	   Arnould,	   Etienne	   Smekens,	   Nathan	   Vilar,	   Marc	   Van	   Quickenborne,	   Christian	   Vincenzotto,	   Gerard	  
Konings,	  Raoul	  Vandeputte,	  Carlo	  Bosmans	  

Verontschuldigd:	  Steven	  Meirlaen,	  Emiel	  Bussels	  

De	  vergadering	  start	  op	  26	  maart	  2012	  om	  19.35	  uur.	  

Inleiding	  van	  de	  voorzitter	  

De	  voorzitter	  wenst	  iedereen	  welkom.	  

Goedkeuring	  PV	  

Het	  PV	  van	  de	  raad	  van	  bestuur	  Nr.	  254	  wordt	  goedgekeurd.	  

Verslagen	  van	  het	  Directiecomité	  

a. Technisch	  comité	  
Er	  is	  één	  kandidatuur	  binnengekomen	  voor	  de	  functie	  van	  voorzitter	  van	  het	  technisch	  comité,	  Andre	  
Van	  der	  Borght.	  
Hij	  wordt	  verkozen	  met	  een	  gewone	  meerderheid.	  
Alain	  Courbion,	  Betrand	  Ameye	  en	  Michel	  Durant	  worden	  gecoöpteerd	  als	  lid	  van	  het	  technisch	  comité.	  
Marc	  van	  Quickenborne	  maakt	  deel	  uit	  van	  het	  technisch	  comité.	  

	  
b. Pr-verantwoordelijke	  	  

Er	  is	  één	  kandidatuur	  binnengekomen	  voor	  de	  functie	  van	  Pr-‐verantwoordelijke,	  Marc	  Van	  
Quickenborne.	  
Hij	  wordt	  verkozen	  met	  een	  gewone	  meerderheid.	  
	  

c. Reglementencomité	  	  
Christian	  Vincenzotto	  werd	  door	  het	  vorige	  Directiecomité	  aangesteld	  als	  voorzitter	  van	  de	  
Reglementencommissie.	  	  De	  commissie	  werd	  omgevormd	  tot	  een	  comité	  en	  Christian	  heeft	  zijn	  
kandidatuur	  gesteld.	  
Hij	  wordt	  verkozen	  met	  een	  gewone	  meerderheid.	  
	  

d. Refereecomité	  
Er	  hebben	  zich	  vijf	  kandidaten	  gesteld	  voor	  een	  functie	  binnen	  het	  nieuwe	  refereecomité.	  	  Er	  waren	  drie	  
plaatsen	  beschikbaar.	  	  	  Er	  wordt	  een	  voorstel	  geformuleerd	  om	  dit	  comité	  uit	  te	  breiden	  naar	  vijf	  
plaatsen	  indien	  alle	  kandidaten	  verkozen	  worden.	  	  De	  raad	  van	  bestuur	  gaat	  unaniem	  in	  op	  dit	  voorstel.	  
Micheline	  Collige,	  George	  Saba,	  Stefan	  Fory,	  Ferre	  Panis	  en	  Patrick	  Smitz	  hebben	  hun	  kandidatuur	  
gesteld.	  
Zij	  worden	  verkozen	  met	  een	  gewone	  meerderheid.	  

-‐ De	  voorzitter	  zal	  verkozen	  worden	  door	  het	  comité.	  
-‐ Micheline	  Collige	  wordt	  verzocht	  de	  eerste	  vergadering	  van	  het	  comité	  te	  organiseren.	  
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e. Computerprogramma	  
Het	  computerprogramma	  ligt	  op	  schema.	  	  De	  ontwerper	  krijgt	  nog	  tijd	  tot	  einde	  april	  2012	  om	  alle	  
euvels	  recht	  te	  zetten.	  	  Het	  secretariaat	  heeft	  alle	  gegevens	  van	  het	  vorige	  seizoen	  ingevoerd.	  
	  

f. Penningmeester	  
De	  boekhouding	  werd	  volledig	  gecontroleerd.	  
De	  functie	  van	  penningmeester	  zal	  open	  gesteld	  worden	  voor	  alle	  leden,	  zij	  moeten	  voldoen	  aan	  een	  
aantal	  voorwaarde:	  
-‐ Lid	  zijn	  van	  de	  BBSF	  gedurende	  ten	  minste	  drie	  jaar	  
-‐ De	  beide	  landstalen	  spreken	  
-‐ Kennis	  hebben	  van	  het	  voeren	  van	  boekhouding	  
-‐ Attest	  categorie	  II	  voorleggen	  
De	  kandidaturen	  moeten	  voor	  14	  april	  2012	  binnen	  komen	  op	  het	  secretariaat	  van	  de	  BBSF,	  zij	  moeten	  
vergezeld	  zijn	  van	  een	  CV	  en	  een	  beknopte	  motivatie.	  
	  

g. Lidgelden	  WTBA	  –	  ETBF	  
De	  lidgelden	  WTBA	  en	  ETBF	  worden	  bepaald	  aan	  de	  hand	  van	  het	  aantal	  officieel	  erkende	  banen	  en	  het	  
aantal	  effectieve	  leden.	  
WTBA	  	  
For	  a	  country	  with	  500-‐999	  lanes	  the	  annual	  due	  is	  $	  1.200.	  
For	  a	  country	  with	  1.000-‐10.000	  lanes	  the	  annual	  due	  is	  $	  3.600.	  	  
In	  het	  verleden	  werd	  er	  een	  totaal	  van	  1071	  banen	  doorgegeven.	  	  In	  werkelijkheid	  zijn	  er	  maar	  	  855	  	  
banen	  gekeurd	  en	  officieel	  goedgekeurd.	  
ETBF	  	  
For	  a	  federation	  with	  less	  than	  4.000	  members	  the	  annual	  due	  is	  €	  880.	  
For	  a	  federation	  with	  4.000	  members	  or	  more	  the	  annual	  due	  is	  €	  2.640.	  	  
Dit	  seizoen	  werd	  een	  totaal	  van	  4.719	  leden	  doorgegeven.	  	  Er	  zijn	  echter	  maar	  3.767	  effectieve	  L-‐leden.	  
	  	  
In	  beide	  gevallen	  werd	  gevraagd	  om	  de	  factuur	  aan	  te	  passen.	  
Winst	  =	  WTBA	  –	  $	  2.400	  –	  ETBF	  1.760	  €	  	  
	  

h. Indeling	  interteams	  
De	  indeling	  van	  de	  interteamsreeksen	  zal	  vanaf	  heden	  gebeuren	  door	  het	  secretariaat	  van	  de	  BBSF	  in	  	  
samenwerking	  met	  Etienne	  Kesteleyn	  en	  Ludo	  Zels.	  
	  

i. Voorstellen	  interteams	  
Het	  voorstel	  tot	  hervorming	  van	  de	  ere	  en	  eerste	  afdeling	  werd	  verworpen	  door	  de	  voorzitters	  van	  de	  
betrokken	  clubs.	  	  	  
Het	  is	  duidelijk	  dat	  de	  meerderheid	  van	  onze	  leden	  zich	  gelukkig	  voelt	  met	  het	  huidige	  systeem.	  
Het	  voorstel	  van	  het	  sportcomité	  om	  het	  gemiddelde	  van	  de	  teams	  in	  vierde	  afdeling	  te	  beperken	  tot	  900	  
wordt	  niet	  aanvaard.	  
Het	   is	   duidelijk	   dat	   het	   huidige	   systeem	   terug	   stevig	  moet	   onderbouwd	  worden.	   	   De	   piramide	  
moet	   zo	   snel	   mogelijk	   hersteld	   worden.	   	   Het	   sportcomité	   heeft	   opdracht	   gekregen	   dit	   uit	   te	  
werken.	  	  
	  

j. RIO	  –	  Statuten	  –	  Sportreglementen	  
Het	  RIO	  is	  volledig	  herschreven.	  	  De	  statuten	  en	  het	  sportreglement	  zullen	  in	  de	  volgende	  vergaderingen	  
van	  het	  reglementencomité	  aan	  bod	  komen.	  	  De	  bestuurders	  hebben	  een	  eerste	  draft	  van	  het	  nieuwe	  RIO	  
ontvangen.	  	  Zij	  worden	  verzocht	  dit	  door	  te	  nemen	  en	  contact	  te	  nemen	  met	  hun	  achterban.	  	  Hun	  
opmerkingen	  zullen	  zij	  overmaken	  aan	  het	  secretariaat.	  
Op	  de	  volgende	  vergadering	  van	  de	  raad	  van	  bestuur	  zullen	  de	  voornaamste	  wijzigingen	  toegelicht	  
worden.	  
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k. Deelname	  aan	  EWC	  –	  EMC	  en	  WSC	  

Conform	  de	  statuten	  voorziet	  het	  Directiecomité	  volgend	  seizoen	  de	  deelname	  aan	  het	  EWC	  (06-‐17	  juni	  
in	  Nederland),	  het	  EMC	  (16-‐26	  augustus	  in	  Wenen),	  het	  WSC	  (17-‐26	  september	  in	  Cyprus),	  het	  ECC	  en	  
de	  World	  Cup.	  
	  

l. Gebouw	  
De	  zetel	  van	  de	  federatie	  is	  op	  dit	  moment	  ondergebracht	  in	  een	  huurpand	  van	  90m2	  waarvoor	  een	  
maandelijks	  bedrag	  van	  ongeveer	  1.800,00	  euro	  wordt	  betaald.	  	  Het	  Directiecomité	  vraagt	  een	  mandaat	  
om	  te	  onderzoeken	  of	  een	  aankoop	  van	  een	  pand	  zich	  niet	  opdringt,	  de	  budgetten	  zijn	  hiervoor	  
aanwezig.	  
De	  raad	  van	  bestuur	  geeft	  unaniem	  een	  mandaat	  voor	  het	  onderzoeken	  van	  deze	  mogelijkheid.	  
	  

m. Bijdragen	  en	  verplichtingen	  
De	  bijdragen	  en	  verplichtingen	  blijven	  behouden,	  uitgezonderd:	  

-‐ De	  bijdrage	  per	  speler	  voor	  de	  tornooien	  vervallen	  
-‐ De	  inschrijving	  van	  een	  internationaal	  tornooi	  wordt	  terug	  gebracht	  naar	  125,00	  euro	  
-‐ De	  inschrijving	  voor	  een	  jeugd	  ETBF	  tornooi	  wordt	  terug	  gebracht	  naar	  25,00	  euro	  

De	  ETBF	  rechten	  worden	  door	  de	  organisatoren	  betaald.	  
	  

De	  vergadering	  wordt	  beëindigd	  om	  22.05	  uur.	  
	  
	  
	  
Jean-‐Claude	  Dethier	   	   	   	   	   Marc	  Beaufays	  
Secretaris-‐generaal	   	   	   	   	   Voorzitter	  


