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PV 249 Raad van Bestuur van 11 april 2011.
Dit PV is goedgekeurd op de vergadering van de Raad van 30/05/2011.
Aanwezig: Dames : Bisschops M. – Collige M. - Hermans L.
Heren: Arnould A. – Beaufays M. – Bosmans C. - Dethier J.-Cl. – Exelmans R.
Leroy J.-J. – Mathieu Ch. – Saba G. – Smekens E. – Vandeputte R. –
Van Der Borght A. – Van de Weyer G. – Vincenzotto Ch.
Verontschuldigd : Dhr. Meirlaen S. geeft volmacht aan mevr. Hermans L.
Dhr. Mertens L. geeft volmacht aan dhr. Arnould A.
Dhr. Bussels E.
1. Inleiding.
De voorzitter heet iedereen welkom en stelt vast dat de raad geldig is samengesteld.
Hij herinnert er aan dat de vraag om een extra Raad van Bestuur op te roepen niet aanvaard
werd aangezien deze niet op de reglementaire manier werd aangevraagd. Niettegenstaande
heeft hij een onderhoud gehad met de betrokken persoon.
2. Goedkeuring van PV 248.
Na aanpassingen, goedgekeurd met meerderheid van stemmen
3. Administratieve boetes.
Na een controle van de balans op datum van 5 april laatstleden, kunnen wij mededelen dat wij
binnen de voorzieningen zijn die gesteld werden door onze schatbewaarder. Actueel hebben
wij een verlies van 41.591,08 €, dat gebudgetteerd was op 116.150 €. De analyse laat ons toe
dat wij in de goede richting zitten van de voorziene begroting.
Punt 17 van de lijst met boetes werd gewijzigd. Een club die weigert van afdeling te stijgen in
de Interteams, volgens art. 403 van de sportreglementen, zal een boete krijgen van 250,00€.
Bij de punten 14 en 15 van deze lijst wordt geschrapt wat tussen haakjes stond.
Zeker niet vergeten om deze wijzigingen te vermelden bij het op punt stellen van onze
reglementen. Dit ter attentie van de commissie die hier mee bezig is.
4. Bijdragen.
Aanpassing van de prijzen:
Inschrijving van een seniorclub: van 150,00€ naar 100,00€.
Inschrijving van een L-licentie alle categorieën: van 25,00€ naar 30,00€.
Inschrijving van leden « M – VET en JEUGD» : van 8,00€ naar 10,00€.
Herinschrijving van een L-licentie na datum: van 31,00€ naar 35,00€.
Veranderen van licentie tijdens het seizoen: van 23,00€ naar 20,00€.
Inschrijving van een R-licentie: van 8,00€ naar 10,00€.
Verder zijn er geen veranderingen. Unaniem goedgekeurd.
5. Sportbowling.
Op het einde van vier seizoenen stellen wij vast dat de basisdoelstelling om onze sport op
hoog niveau te promoten niet bereikt is. Dit punt zal op de dagorde geplaatst worden om te
bespreken op de volgende vergadering van het uitvoerend comité.

6. Bewijs van goed gedrag en zeden N° 2 (Jeugd).
Naar aanleiding van verschillende contacten die we gehad hebben met het BOIC, zou het
aangewezen zijn om van alle erkende “jeugdbegeleiders” het bewijs van goed gedrag en
zeden, model 2, op te vragen. Dit is een goede beslissing, gezien het seksueel misbruik in de
sport! Dit punt is unaniem goedgekeurd.
7. Coöptatie van de leden van het sportcomité.
De twee voorgestelde leden, Ludo Zels en Marc Van Quickenborne, worden unaniem
verkozen.
8. Trioleague Dames.
Er zal orde op zaken gesteld worden na het verloop en de voorgekomen problemen dit seizoen
in deze competitie. We moeten trachten om oplossingen te vinden teneinde de speeldagen
beter in te delen in de verschillende centers. Het is vanzelfsprekend dat er een minimum
aantal banen per center vereist zijn om deze trioleague dames te kunnen laten doorgaan.
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9. Allerlei.
Er is vastgesteld dat het steeds moeilijker worden om banen te krijgen voor onze
Interteams in de regio Antwerpen.
Er wordt gevraagd een veteranenvergadering te houden.
Ter herinnering, bowling « CORDIAL » te Jumet zal definitief gesloten zijn vanaf 25 juni
2011.
Er wordt gevraagd om de kilometervergoeding van de bestuurders te herzien (verhoging).
Kunnen wij onze Algemene Vergadering die de laatste jaren plaatsheeft eind oktober niet
veranderen?
De Topsportverantwoordelijke vraagt of in de toekomst steeds een teammanager zal
meegaan naar het buitenland? Het antwoord is nee, normaal zou na het kampioenschap in
München alles correct moeten binnenkomen. Wij hopen wel dat er geen onenigheden meer
voorkomen bij het afrekenen van de kosten.
Voor de kampioenschappen van de mannen in München moet de begroting van de
Topsport onderzocht worden op de volgende vergadering van het uitvoerend comité.
Hoe ver staat het met de installatie van het nieuwe informaticaprogramma? Alles wordt
geleidelijk aan op punt gezet voor het volgende seizoen. Voor alle veiligheid zullen wij het
seizoen starten met parallel te werken in de beide systemen.
De verzekeringspolis zou moeten aangepast worden in Euro en op onze website zou
moeten vermeld worden op welke wijze de formulieren bij een ongeval moeten ingevuld
worden.
Verandering van center voor de finale van de Intercity van de jeugd! Welk center?
Het probleem van de proefballen tijdens de wedstrijd CBS 5 – PRB 2 zal behandeld
worden op het sportcomité.
Interpellatie van de technisch verantwoordelijke die een opmerking maakte op een product
dat gebruikt werd door een speler tijdens een kampioenschap. Ter herinnering: Er bestaan
2 lijsten, 1 lijst met verboden producten en 1 lijst met toegelaten producten.
Alle bestuurders hebben het recht om vastgestelde onregelmatigheden te melden.
De schatbewaarder vraagt aan alle voorzitters van de comités om niet vergeten van hun
begroting voor het seizoen 2011-2012 binnen te brengen.

Einde van de vergadering : 22u45.
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