
	   Brussel,	  06.06.2013	  

Bestuursvergadering	  29	  april	  2013	  (260)	  
Aanwezig:	   Marc	   Beaufays,	   Maria	   Bisschops,	   Carlo	   Bosmans,	   Marc	   Clarysse,	   Jean-Claude	   Dethier,	  	  
Pierre-Yves	   Gonze	   ,	   Lina	   Hermans,,	   Gerard	   Konings,	   Jean-Jacques	   Leroy,	   Etienne	   Smekens,	   André	   Van	   der	  
Borght,	  Marc	  Van	  Quickenborne,	  Nathan	  Vilar	  ,	  Christian	  Vincenzotto	  	  

Verontschuldigd:	  Raoul	  Vandeputte	  

De	  vergadering	  start	  op	  29	  april	  2013	  om	  19.30	  uur.	  

Inleiding	  van	  de	  voorzitter	  

De	  voorzitter	  wenst	  iedereen	  welkom.	  

Goedkeuring	  verslag	  259	  

Het	  PV	  van	  de	  raad	  van	  bestuur	  Nr.	  259	  wordt	  goedgekeurd.	  

Verslagen	  van	  het	  Directiecomité	  

De	  bestuurders	  hebben	  de	  newsletter	  ontvangen,	  alle	  punten	  die	  besproken	  werden	  in	  het	  Directiecomité	  
werden	  er	  in	  opgenomen.	  

Begroting	  2013	  -‐	  2014	  

De	  begroting	  is	  niet	  volledig	  afgewerkt.	  	  Zij	  zal	  aan	  alle	  bestuurders	  worden	  overgemaakt	  van	  zodra	  de	  cijfers	  
volledig	   gekend	   zijn.	   	   Uit	   de	   voorlopige	   balans	   blijkt	   dat	   de	   cijfers	   uit	   het	   budget	   van	   vorig	   seizoen	   niet	  
kloppen	  met	  de	  cijfers	  in	  de	  begroting.	  	  Er	  zijn	  twee	  voorname	  reden:	  

-‐ De	  aanschaf	  van	  een	  nieuw	  kantoor	  
-‐ Het	  leasen	  van	  een	  nieuw	  kopieertoestel	  
-‐ De	  verwerking	  van	  de	  facturen	  van	  de	  kampioenschappen	  door	  het	  secretariaat	  (betaling	  van	  de	  

games	  aan	  de	  bowlinguitbater	  door	  de	  BBSF)	  
-‐ Het	  rechtzetten	  van	  oude	  boekingen	  

Zoals	  vermeld	  in	  de	  newsletter	  werd	  de	  boekhouding	  onder	  handen	  genomen	  door	  een	  accountantskantoor,	  
de	  tweede	  controle	  gebeurt	  één	  van	  de	  volgende	  weken.	  

Bijdragen	  2013	  –	  2014	  

Gedurende	   jaren	   werden	   de	   lidgelden	   niet	   opgeslagen.	   	   Het	   Directiecomité	   stelt	   voor	   om	   de	   	   L-licenties	  
volgend	  seizoen	  te	  verhogen	  met	  5	  euro.	   	  De	   inschrijving	  van	  interteamsploegen	  wordt	  teruggebracht	  naar	  
15	  euro.	  

Facebook	  

Naar	  aanleiding	  van	  verschillende	  negatieve	  en	  beledigende	  commentaren	  op	  facebook	  heeft	  het	  
Directiecomité	  de	  coöptatie	  van	  	  Bertrand	  Ameye	  opgeschort.	  	  Hij	  werd	  hiervan	  per	  sms	  in	  kennis	  gesteld.	  



Het	  Directiecomité	  vraagt	  aan	  de	  raad	  van	  bestuur	  om	  deze	  beslissing	  te	  bevestigen.	  	  Na	  discussie	  beslist	  de	  
raad	  van	  bestuur	  een	  brief	  te	  richten	  aan	  Bertrand	  Ameye	  waarin	  hem	  gevraagd	  wordt	  om	  af	  te	  zien	  van	  
beledigende	  	  commentaren.	  	  Bij	  een	  volgende	  vaststelling	  zal	  hij	  doorverwezen	  worden	  naar	  het	  Geschillen-	  
en	  tuchtcomité.	  	  

Ontslagen	  

Andre	  Arnould	  heeft	  zijn	  ontslag	  gegeven	  als	  bestuurder.	  	  	  Het	  Directiecomité	  vraagt	  aan	  de	  raad	  van	  bestuur	  
om	  het	  ontslag	  te	  aanvaarden.	  	  

Het	  ontslag	  wordt	  aanvaard	  met	  unanieme	  stemmen.	  	  André	  wordt	  bedankt	  voor	  zijn	  jarenlange	  inzet	  voor	  
de	  bowlingsport.	  

Voorzitter	  jeugdcomité	  

André	  Arnould	  was	  voorzitter	  van	  het	  jeugdcomité.	  	  Het	  Directiecomité	  heeft	  Nathan	  Vilar	  aangesteld	  als	  
voorzitter	  ai.	  

De	  plaats	  van	  voorzitter	  wordt	  opengesteld.	  	  	  	  

Voorzitter	  Refereecomité	  

Micheline	  Collige	  was	  voorzitter	  van	  het	  refereecomité,	  	  gezien	  dit	  comité	  geen	  vorderingen	  maakte,	  heeft	  het	  
Directiecomité	  besloten	  haar	  uit	  haar	  functie	  te	  ontheven.	  	  Stephan	  Fory	  werd	  aangesteld	  als	  voorzitter	  ai.	  

De	  plaats	  van	  voorzitter	  wordt	  opengesteld.	  

Koepel	  –	  vleugels	  -‐	  VTS	  

Op	  de	  algemene	  vergadering	  zal	  het	  voorstel	  tot	  herschikking	  van	  de	  BBSF-‐FSBB	  naar	  een	  systeem	  met	  
een	  koepel	  en	  twee	  vleugels	  worden	  voorgelegd.	  
	  
De	  vergadering	  wordt	  beëindigd	  om	  22.05	  uur.	  
	  
	  
	  
	  
	  
Jean-‐Claude	  Dethier	   Marc	  Beaufays	  
Secretaris-‐Generaal	   Voorzitter	  

	  


