
                    V E R S L A G

GEWESTELIJKE VERGADERING:
BBSA LIMBURG 

VRIJDAG  20 januari  2023 om 19u30                    ONLINE

1. WELKOMSTWOORD  EN AANWEZIGEN
 
        C. Kenens , D. Bartholome , E. Maes , G. Ceulemans , E. Jamro
        Het verslag van 23.12 werd al enige tijd eerder unaniem goedgekeurd.

   2.  TIJDELIJKE VERVANGING VOORZITTER DOOR ONDERVOORZITTER

   David laat weten dat hij per 1 februari zijn taak als voorzitter terug opneemt. 
        Eveneens zal hij alle gewestelijke tornooi-activiteiten verwerken/opvolgen bij eventuele afwezigheid van Carlo. 
   Carlo zal daarom alle benodigde excell documenten betreffende inschrijvingen/lotingen/schema’s/rankings
        naar David mailen. 
   
   3.  SUBSIDIE JEUGDWERKING VIA BBSA NATIONAAL

        BBSA Limburg ontving van nationaal voor de seizoenen 20-21 en 21-22 telkens een subsidie van €750.     

   4.  PLAY SNOOKER
         Vergelijking kwaliteit opleiding en haalbaarheid vwb prijskaartje  

        De kwaliteit van de jeugdopleiding via Play Snooker staat eigenlijk niet ter discussie voor de gewestraad.
       Het financieel plaatje is echter een andere zaak en hier stelt de gewestraad zich veel vragen bij. 
       Kosten zijn : – €300 per kind voor 20 sessies van telkens 2 uur op een seizoen.
                            – Van dit bedrag zal of €15 of €65 moeten gestort worden naar BBSA nationaal voor inschrijving.
                                Dit wordt eerstdaags bepaald door het BO BBSA
                               –  Een coach ontvangt €50 per lesuur
                            – Elke coach dient ook eerst een opleiding te volgen bij Chris Henry , kostprijs €650

     Veel is dus afhankelijk van de coaches en natuurlijk de ouders van de jeugdspelers. Daarom gaat Gino eerstdaags
     overleggen met Hanco. Verder zal Gino Edwin en Luc Simoens uitnodigen om aanwezig te zijn op één van
     de volgende sessies waarbij kan gepraat worden met de ouders.

5.  WEBSITE
      Clubverantwoordeijke inschrijvingen  tornooien / teller / tornooien op alle gsm’s
      De teller vwb het aantal hits op de website is gestart ongeveer sedert een 2-tal weekjes.
      Ook het downloaden van tornooi-info op alle merken GSM’s is in orde.
      Als tornooileider wordt Carlo overbelast met verzoeken om spelers in te schrijven voor tornooien. Bedoeling is om
      een 2-tal clubbestuurders per club de mogelijkheid te bieden om hun eigen spelers zelf in te schrijven. Dit zal in
      overleg met de webmaster gebeuren.



6.  INTERCLUB / GEWESTELIJKE RANKINGS
   Interclub : verplicht vervroegen wedstrijden dezelfde ploegen in dezelfde reeks eind seizoen 
                              Dit wordt besproken op de gewestraad van 23.02
                          einde maart spelersklassen bepalen voor seizoen 2023-2024 , en klasse 2 nog tot 3e afd ?
                                De nieuwe spelersklassen worden opgemaakt ter goedkeuring van de gewestraad begin april
                                om  ze vervolgens begin mei aan de clubs te bezorgen. Spelersklasse 2 in 3e afd blijft.
                          spelersklassen  bij een heraansluiting van spelers voorheen uit ere en/of 1e
                                 Ook hier zal de gewestraad evalueren alvorens een spelersklasse toe te kennen
                            kledijvoorschriften bij interclub en tornooien ?
                                  Regelmatig wordt nog vastgesteld dat niet alle spelers de kledijvoorschriften respecteren.
                            kalender 2023-2024 ?
                                  Hier dient de gewestraad asap actie te ondernemen om een nieuwe kalendermaker te vinden.
 
        Tornooien :  Aanstaande zondag 22.01 zal David  TL verzorgen in Riley Inn voor de U21.
                              Eric betreurt het dat referees zelden of nooit reageren op zijn mailverzoeken.

   7. VARIA
              – Jeugdwerking : Molenheide augustus 2023 ?
                   Gino zal met Hanco asap een berekening maken omtrent de kosten.
              – GAV februari :  Datum ? Kascontroleurs ? Agendapunten ?
.                   De Verplichte GAV zal plaatsvinden op zaterdag 25 februari .
              – Carlo : BvL
                  Er wordt afgesproken dat Gino vanaf 21.01 de ingave op de website van de formulieren van de BvL zal
                    verwerken. Dwz uitslagen, breaks, data bij wijzigingen e.d. , en zulks daags na ontvangst wedstrijdblad.
              – prijs reglementenboekjes leden
                   Eric laat weten dat deze verkocht worden aan €12. 
                –  David laat nog weten dat de volgende BO BBSA op 27.01 is en er daags voordien een meeting is met
                   VSF Antwerpen
                    

 namens de Gewestraad Limburg,

  Eddy Jamro
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