Kolonel Bourgstraat 123-125/16 – 1140 Evere

Evere, 26 maart 2019

Verslag 6de Algemene Statutaire Vergadering van Bowling Vlaanderen
van 25.02.2019

De Algemene Vergadering gaat door in bowlingcenter Bowling Stones te Wommelgem en start
om 19.40 uur.
Alle bestuurders zijn aanwezig
Er zijn 35 van de 68 clubs aanwezig.
1. Inleiding door de voorzitter
Toen ik in 2013 mijn kandidatuur stelde als voorzitter met de bedoeling om de sport te promoten
en te proberen om de neergaande spiraal te draaien had ik nooit gedacht dat ik in een
politiek spelletje zou terecht komen. Vier jaar na de opsplitsing is gebleken dat de FSBF een
onbetrouwbare partner is die gemaakte afspraken niet na komt en die zijn eigen koers vaart
zonder overleg met onze vleugel.
 Regionalisatie
Om die reden vraag ik u om een mandaat tot meer regionalisatie. We zullen dan een
commissie opstarten die zal bekijken hoe we onze eigen kampioenschappen kunnen
organiseren, hoe we de interteams competitie verder kunnen regionaliseren, op welke manier
we de sport kunnen promoten in samenwerking met de Vlaamse bowlingcentra, wat de
meerwaarde is van een eigen Technical Delegate, hoe we de normen inzake G-sport en
damesbowling kunnen integreren, enz. ...
Verder zullen we bekijken welk financieel voordeel dit voor onze clubs en spelers kan hebben.
Vooraleer effectief zaken aan te passen zal het beleidsplan verder uitgewerkt worden en zullen
alle clubs geïnformeerd worden.
 Sportief beleid
Toen eind vorig seizoen het nieuwe sportief beleid zou ingevoerd worden, heeft de FSBF
besloten om daar een eigen interpretatie aan te geven.
Om die reden heeft Bowling Vlaanderen alle overleg hierover opgeschort en werd een sportief
beleidsplan geschreven voor de leden van Bowling Vlaanderen. Dit plan hebben alle
voorzitters in hun bezit en jullie krijgen straks de kans om hiervoor te stemmen.
Het is mijn mening dat spelers die willen uitgezonden worden naar een internationaal
kampioenschap moeten voldoen aan topsportwaarden. Deze waarden staan allemaal
opgesomd in de nota. Als we willen dat wij echt erkend worden als een sport moeten onze
atleten zich hier ook naar gedragen.
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 Budget
Het budget werd aangepast aan deze manier van beleid. Bowling Vlaanderen zal met jullie
goedkeuring enkel nog de basiswerking van de koepel ondersteunen, zijnde het personeel, de
verplichtingen aan World Bowling en ETBF, de betaling van het gebouw. In deze nieuwe
hoogtechnologische wereld hebben we geen behoefte meer aan een eigen gebouw. Alles
kan perfect in de Cloud verwerkt worden. Bowling Vlaanderen heeft er in een vorige
vergadering al op aangedrongen om de verkoop van het gebouw te starten. In de toekomst
kan de zetel van de federatie dan ondergebracht worden bij het VIV wat weer een besparing
in de uitgaven zal te weeg brengen.
Door het niet meer systematisch uitzenden van spelers komen er ook budgetten vrij.
Deze vrijgekomen budgetten kunnen we dan op een constructieve manier gaan gebruiken om
onze sport alleszins al aan Vlaamse zijde in een opwaartse spiraal te brengen.
 Werking – Ledenwerving – Nieuw beleid
Op beleidsmatig vlak is Bowling Vlaanderen in orde met alle nieuwe wetgevingen zoals deze
op de privacy (GDPR), de nieuwe VZW wetgeving, de UBO wetgeving, enz. ...
Bowling Vlaanderen heeft zich ingeschreven op het door Sport Vlaanderen voorgestelde
nieuwe tuchtbeleid, de integratie van G-sporters, het beleid inzake gendergelijkheid, enz.
De start hiervoor werd gelegd in de door Sport Vlaanderen erkende opleidingen. In deze
opleidingen werden een aantal jonge trainers gevormd die zich hebben toegelegd op
jeugdbegeleiding zowel in JIC’s als in de reguliere clubs. Met deze clubs is in maart 2019 een
vergadering gepland om een gericht beleid te voeren dat start in de clubs.
Om de promotie van jeugdleden te ondersteunen heeft Bowling Vlaanderen reeds een aantal
maatregelen genomen:
-

In het eerste jaar van aansluiting van een jeugdlid met een Y-licentie moet er
geen bijdrage betaald worden.
Voor jeugdleden die alleen jeugdkampioenschappen spelen komt een Y-licentie,
de prijs van deze licentie wordt verlaagd naar 5€ ipv 12,00€.

 Topsportcenter
In het algemene beleidsplan werd de oprichting van een topsportcenter opgenomen. In
overleg met de uitbater van Anglo Bowling te Holsbeek werd een Specto aangekocht en
daar geïnstalleerd. Deze Specto werd aangekocht met de subsidie die we verkregen via
Sport Vlaanderen. De bedoeling van dit center is drieledig
1. Ondersteuning aan de atleten die willen doorgroeien op internationaal vlak.
2. Opleidingen verstrekken aan de Vlaamse clubs door er gerichte opleidingsdagen te
organiseren, de eerste sessie (het gebruik van de Specto) is reeds van start gegaan.
Toen we de inschrijvingen hebben geopend moesten we niet lang wachten vooraleer
alle plaatsen volzet waren. Er wordt nu gekeken naar een aantal bijkomende data.
3. Ondersteuning van de jeugdclubs door het gebruik van de Specto
De transitie van een recreatieve federatie naar een sportieve federatie is dus in volle gang.

T.: 02 732 48 08 - F.: 02 735 07 53
E-mail: secretary@bowling.be - www.bowling.be
Ondernemingsnummer: 538.720.875
Bankrekeningnummer: 068-8983333-93

2. Bespreking begroting/balans door de penningmeester
De penningmeester bespreekt de balans van Bowling Vlaanderen.
opmerkingen.
De balans wordt goedgekeurd met meerderheid van stemmen.

Er zijn geen vragen of

3. Ontlasting van de bestuurders
De AV ontlast de bestuurders met meerderheid van stemmen.
4. Voorstelling en goedkeuring begroting
De penningmeester stelt de begroting van het jaar 2019 voor. In de nieuwe begroting wordt
uitgegaan van een grotere regionalisatie en worden de bijdragen aan de koepel verminderd.
De begroting wordt unaniem goedgekeurd.
5. Voorstellen
Aan de vergadering worden twee voorstellen voorgelegd. Na een openbare discussie worden
de voorstellen aangepast. De clubs vragen de tijd om de voorstellen terug voor te leggen aan
hun leden. De antwoorden dienen op het secretariaat toe te komen voor 15 maart 2019.
 Invoering van een Vlaams sportbeleid
De clubs hebben een document ontvangen waarin de visie van Bowling Vlaanderen inzake
een sportbeleid wordt uiteengezet. De voorzitter geeft nog een summiere uiteenzetting.
Dit sportbeleid wordt unaniem goedgekeurd.
 Regionalisatie
Het bestuur van Bowling Vlaanderen vraagt een mandaat voor een verdere regionalisatie.
De bedoeling is om een aantal pistes te onderzoeken en deze dan voor te leggen aan alle
clubs.
Het mandaat wordt verkregen met 34 voor en 1 tegen.
6. Verkiezing bestuurders
Er waren twee mandaten ter beschikking.
Er hebben zich twee kandidaten gemeld, Cindy Braem en Ferdinand Colin, de kandidaturen
werden in orde bevonden en zijn conform de reglementen van Bowling Vlaanderen.
Beide kandidaten stellen zich voor aan de AV.
Stemming:
Cindy Braem 32 op 35
Ferdinand Colin 22 op 35
Beiden zijn verkozen tot bestuurder van Bowling Vlaanderen met een mandaat voor 4 jaar tot
de AV van 2023.

Marc Beaufays
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