
                   V E R S L A G

GEWESTELIJKE VERGADERING:
BBSA LIMBURG 

DONDERDAG 10 november  2022  om 19u30                    ONLINE

AGENDA:

   1. WELKOMSTWOORD  EN AANWEZIGEN

        Carlo heet allen welkom op deze gewestelijke vergadering.
        Aanwezig zijn : Kenens C. , Ceulemans G. , Maes E. , Bartholome D. , Jamro E.

2.  TIJDELIJKE VERVANGING VOORZITTER DOOR ONDERVOORZITTER

   David verzoekt om zijn tijdelijke vervanging door Carlo verder te laten lopen tot eind december.
        Op 25.11 is er een BO BBSA waarop hij een standpunt zal innemen betreffende zijn functie binnen BBSA nationaal.
    
3.  SUBSIDIES JEUGDWERKING BBSA NAAR LIMBURG

   Dit item zal op 25.11 aangekaart worden door David op de BO BBSA nationaal. 
        Hij stelt eveneens dat deze subsidies al veel eerder werden goedgekeurd en dienen gestort te worden
        voor eind 2022.
  
4.  EVALUATIE AFGELOPEN GEWESTELIJKE EN NATIONALE RANKINGS IN LIMBURG

       Wat deelnemingen betreft vallen de geringe aantallen op bij de A-rankings ( 25 en 20 ). De B-ranking met 54 en de
       C-ranking met 49 spelers scoren opvallend beter. Ook de 40+ , 50+ en 60+ tellen minder deelnemers dan verwacht.
      De tornooileidingen worden meestal goed ingevuld en wat referees betreft mogen we ook tevreden zijn , alhoewel
      Eric telkens veel refs moet contacteren. Er wordt voorgesteld om refs te contacteren ongeveer een week
      voor de start van de rankings.
      Nationale rankings. Ook hier opvallend weinig inschrijvingen bij de Belgium Rankings. Eric informeert de gewestraad
      ook dat er bij de spelers een groot ongenoegen is over de aanpassingen vwb seeding bij de Masters 50+ tijdens deze
      ranking in Buckingham.. 
     



  

5.  VOORUITBLIK GEWESTELIJKE EN NATIONALE RANKINGS IN LIMBURG NOG IN 2022

    Voor eind 2022 zijn er nog 3 gewestelijke rankings en 1 nationale. 
     Wat betreft de gewestelijke rankings zal , na unaniem akkoord , het Tornooireglement aangepast worden met

      onderstaande tekst. Dit omwille van seedings , zaterdagspelers , referees en tornooileiding.
       Als tornooien op 1 dag plaatsvinden , gaan deze door op zondag.
       Bij de tornooien die zowel op zaterdag als zondag plaatsvinden , kunnen de de spelers hun voorkeur ( voor- of 
       namiddag ) via mail sturen naar de gewestelijke tornooileider.
       Op 6 tafels … tot en met 20 spelers op 1 dag
       Op 8 tafels … tot en met 22 spelers op 1 dag  
       Op 10 tafels … tot en met 24 spelers op 1 dag   

6.  START BEKER VAN LIMBURG

     Gino laat weten dat de BvL start op donderdag 15 december.
     De lotingen zullen op de website gepubliceerd worden uiterlijk dit weekend. 

7.  EVALUATIE WEBSITE

      Over het algemeen is de gewestraad tevreden over de nieuwe website. Er zijn echter enkele opmerkingen die hieronder
     volgen. De gewestraad verzoekt Gino om te trachten zelf of met hulp van de webmaster hier een oplossing voor te
     vinden. Doelstelling is wel dat zulks op relatief korte termijn kan.
     – een reserve wordt vermeld in de individuele ranking van de reeks waar hij inviel. Als hij echter invalt in meerdere
        ploegen in dezelfde reeks dient hij afzonderlijk vermeld per ploeg bij deze waar hij inviel.
     – de presentaties/zichtbaarheid van alle info dient mogelijk te zijn op alle merken van GSM’s.
     – er moet dringend een oplossing komen voor het ontbreken van spelersfoto’s op het wedstrijdblad
     – om de tornooileider te ontlasten bij de inschrijvingen zou het asap aan te raden zijn om 1 persoon per club de
        mogelijkheid te bezorgen om spelers van zijn eigen club te kunnen inschrijven. 
     – de vermelding van “ winnaar tornooi” zou ook door ons moeten kunnen.
     – op de voorkant van de website zou een teller moeten verschijnen om het aantal bezoekers te vermelden. 

  
8. VARIA

      Er werden een 10-tal referee-boekjes besteld.
       Indiien een gewestraadslid administratieve kosten moet maken ivm zijn functie, kunnen deze ingediend worden.
 
       Volgende gewestraad op donderdag 15 december,

 Voor de gewestraad Limburg ,

    voorzitter a.i. Carlo Kenens
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