
VERSLAG ( online vergadering )
06 oktober 2022 om 19u30

                           
1. Welkomstwoord

     De ondervoorzitter, Carlo Kenens , heet iedereen welkom omstreeks 19u30 

2. Aanwezigheden

      Aanwezig : Carlo Kenens , Gino Ceulemans , Eric Maes , Eddy Jamro
      Aanwezig vanaf +- 21u15 : David Bartholome
      Afwezig : Hanco Monette wegens ontslagnemend 

3. Verslag vorige AV-vergadering van 13-08-22

     Gino bezorgde David na deze vergadering een beknopte samenvatting van de
     vergadering. Dit is echter aan alle aandacht ontsnapt. Bijgevolg zal nu Gino met hulp
     van Carlo het verslag verder afwerken en bezorgen aan de gewestraadsleden.
      

4. Ontslag Hanco Monette

     De gewestraad wenst Hanco te bedanken voor de vele jaren van fijne
     samenwerking. Vooral onder zijn impuls groeide ook Re-Spot uit tot de grootste
     club in Belgie. Het vele werk in zijn club met de dan normale problemen en de uren 
     voor de jeugdwerking zijn zwaar. Als er vervolgens ook spanningen in de
     gewestraad opdoken besloot Hanco om zijn ontslag in te dienen. De gewestraad
     betreurt wel zijn Facebook- en mailacties. Hoe dan ook , het ontslag werd unaniem
     aanvaard.



5. Website BBSA Limburg

     Interclub 
     Op de nog ontbrekende foutmeldingen na , zijn er weinig of geen opmerkingen
      Vwb de foutmeldingen zal Eddy contact opnemen met de webmaster.

     Tornooien
     Bij het inschrijven kunnen spelers verzoeken noteren die de tornooileider echter
     niet ziet. Hiervoor zal Carlo contact opnemen met de webmaster.  

6. Interclubwedstrijd Zuma H vs Re-Spot T

     De ploegen kregen via David een mail, omwille van een programmatiefout , een
     week extra om in te halen en dit tot uiterlijk 02.10. Toch stelden beide clubs 07.10
     voor hetgeen door de gewestraad niet aanvaard werd.

7. Beker van Limburg

     De loting zal op 10 oktober door Gino gebeuren en vervolgens op de website
     geplaatst.

8. Tornooileiding volgende nationale tornooien in Limburg

     Buckingham : Nat 50+  en  De Maxx : Nat 40+ : Eric
     Riley Inn en De Maxx : BR 2
       zat Riley Inn : Eric
       zon Riley Inn : Carlo
       zat De Maxx : David



9. Jeugdwerking Limburg en evaluatie Molenheide
   Subsidieaanvragen Jeugdwerking bij BBSA  

      De jeugdsessie afgelopen augustus in Molenheide was een succes maar kostte
      omwille van allerlei prijsverhogingen handenvol geld. Als de eerder afgesproken
      subsidies via BBSA niet doorgaan, zijn financiele problemen onvermijdelijk voor een
      volgende organisatie. 

10. Referees op nationale en gewestelijke rankings

       Eric informeert dat er zeer weinig respons op zijn mails komt van de refs.
       Persoonlijk contact lijkt onvermijdelijk. Wordt door hem kort opgevolgd.

11. Communicatie

       Vanaf ongeveer 21u15 nam David deel aan deze vergadering.
       Omwille van persoonlijke redenen liet David weten dat hij voor onbepaalde tijd
       zijn functie ( bevoegdheden + beslissingen ) in handen laat van de ondervoorzitter
       Carlo Kenens.
       
12. Fouten op lidkaarten en hoe volgend seizoen .

      Omwille van de beslissing van David zal Gino nieuwe leden inbrengen op de
      nationale site alsook de bijhorende lidkaarten bestellen. 

13. Varia
       Via Gino zal BBSA Limburg asap ook de verslagen op de site zetten. Deze kunnen
       enkel bekeken worden na het inloggen. 

Msg,  
volgende vergadering op donderdag 10.11 om 19u30
Eddy Jamro
namens de gewestraad BBSA Limburg                  
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