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Begin van de vergadering: 20u00. 

Inleiding van de voorzitter 

Korte inleiding van de voorzitter.  Vilar Nathan wordt, als nieuw lid, officieel welkom 
geheten. 

Verdere voorstelling door Nathan Vilar met betrekking tot het scholenproject 

o Er werden reeds enkele extra scholen bereid gevonden mee te stappen in het 
scholenproject. 

o De vraag wordt gesteld hoe het zit met de verzekering: De kinderen dienen niet via de 
BBSF verzekerd te worden aangezien ze zelf via de school zijn verzekerd voor dergelijke 
uitstappen.  Er stelt zich daar dus geen enkel probleem. 

o Bijkomend idee: Er zou een soort van pasje kunnen worden gegeven door de BBSF aan 
de deelnemende jongeren.  Met dit pasje zouden ze dan tijdens de rest van het seizoen 
in enkele bowlings kunnen spelen aan een verminderd tarief.  Hiervoor dienen natuurlijk 
afspraken te worden gemaakt met enkele bowlinguitbaters. 

Sterrenprogramma 

o Het ‘oude’ sterrenprogramma is achterhaald.   
o Zowel de Franstalige als de Nederlandstalige versie staat nog steeds op 

www.bowlingsport.be. Dit dient als basis te worden gebruikt om verder op te werken.   
Er zal aan het topsportcomité worden gevraagd om dit programma te actualiseren aan 
de nieuwe vorm van opleiding (bijv. niet meer via Dick Ritger- maar via ESBC-filosofie).  
Hierna dient het programma te worden overgemaakt aan het reglementencomité dat 
dan zal nagaan of er geen problemen zijn met de reglementen van de BBSF en of er 
zich geen problemen qua vertaling voordoen. 

o Beaufays Marc heeft bepaald dat het sterrenprogramma in Vlaanderen zal worden 
opgevolgd door Inge Joris en in Wallonië door Pierre-Yves Gonze . 

o In het verleden werden reeds enkele sterren uitgereikt. Deze mogen niet zomaar 
worden vergeten.   

o Aangezien de heer Pierre-Yves Gonze niet aanwezig is, zal dit agendapunt op een 
volgende vergadering verder worden besproken. 



 

 

Wijze van controle van de jeugdbegeleiding 

o Nathan Vilar stelt voor om te starten met de analyse van de begeleiding en dit op basis 
van enkele statistieken.  Er zal aan het secretariaat worden gevraagd om na te gaan : 
(a) wat het aantal jeugdspelers was de afgelopen drie jaar;  
(b) hoeveel van deze jeugdspelers waren aangesloten bij een jeugdclub en  
(c) hoeveel bij een seniorenclub;  
(d) wat de evolutie was van het aantal jeugdclubs de afgelopen drie jaar;  
(e) wat de evolutie was van het aantal jeugdbegeleiders de afgelopen drie jaar. 

o Wanneer dit in kaart is gebracht stelt Nathan Vilar voor om de jongeren (of misschien 
beter nog, hun ouders) aan te schrijven (of te contacteren via mail of de site van de 
BBSF) met de vraag een kleine enquête in te vullen.  In deze enquête zal worden 
gevraagd wat de jongeren / hun ouders vinden van de jeugdwerking, waarom men 
wel of niet in een jeugdclub speelt, …  Op basis van deze bedenkingen kan de BBSF 
mogelijke initiatieven nemen om de sport opnieuw aantrekkelijker te maken voor de 
jeugd. 

o Belangrijk voor jeugdspelers is dat er een goede begeleiding is.  Het volstaat 
bijvoorbeeld niet alleen dat er een monitor is in de seniorenclub waar men bij speelt 
maar er moeten ook mensen gevonden worden die gemotiveerd zijn om bijvoorbeeld 
mee te gaan naar wedstrijden en kampioenschappen. 

Gedragscode voor de jeugd en voor de jeugdbegeleiders 

o Hoewel naar aanleiding van de aanpassing van de reglementen heel wat zaken reeds 
heel duidelijk en afgelijnd zijn bepaald, is het zeker niet slecht een code op te stellen 
voor de jeugd en hun begeleiders.  

o Het hebben van zo een code zou in de toekomst bijvoorbeeld van belang kunnen zijn 
om bepaalde subsidies te kunnen krijgen. 

o BLOSO zou reeds een dergelijke code hebben voor sport in het algemeen.  Er zal bij 
BLOSO (Vlaanderen) en ADEPS (Wallonië) worden nagegaan hoe die code er uit ziet en 
hieruit zal een eigen code worden gefilterd. 

 
 
De vergadering eindigt omstreeks 22u00. 


