Kolonel Bourgstraat 123-125/16 – 1140 Evere

BBSF 18.04.2020
Videovergadering sportcoördinatoren en voorzitters vleugels.
Aanwezig: Dominique Collignon, Marc Beaufays , Jean-Jacques Leroy, Guy Pellegroms
In het kader van de recente problemen rond het Covid 19 virus moesten er een aantal
beslissingen op sportief en administratief vlak genomen worden. De beide vleugels hebben
ervoor geopteerd om dit niet te doen als een kip zonder kop maar door in eerste instantie
een afwachtende waakzame houding aan te nemen in afwachting van de manier waarop
de overheid de situatie zou aanpakken.
Doordat de competities op het moment van de impact op een zeer laag pitje waren
beland en de overheid besloot om de sportmanifestaties af te wachten werd naar de clubs
de mededeling verstuurd dat eerst een beslissing na de samenkomst van de nationale
veiligheidsraad van half april zou geformuleerd worden.
De bestuurders van de beide vleugels werden bevraagd alvorens een vergadering in een
beperkt comité te starten.
Laat ons duidelijk zijn dat de beslissingen genomen werden in functie van de veiligheid van
onze sporters en het bestaan van onze sport.
SPORTIEVE BESLISSINGEN
Interteams seniors
Het zal moeilijk zijn om de competities af te werken gezien er geen duidelijke beslissing is van
de overheid. Er is ook een te groot verschil in het aantal wedstrijden in de verschillende
afdelingen om in elke afdeling een kampioen aan te duiden. Om die reden wordt de
competitie stopgezet en worden er geen kampioenen, geen stijgers en dalers aangeduid.
In de nieuwe competitie zullen de nodige aanpassingen gemaakt worden in functie van de
inschrijvingen. Dit houdt in dat er wel teams zullen stijgen als de afdelingen niet compleet
zijn.
De gespeelde games blijven behouden en tellen voor het nieuwe gemiddelde.
Voor de teams die het volledige bedrag van de bijdragen interteams betaald hebben zal
het secretariaat een berekening maken en zal het bedrag teruggestort worden op de
rekening van de club.
Interteams jeugd
De competitie wordt stopgezet. Gezien alle teams evenveel wedstrijden hebben gespeeld
wordt er wel een kampioen uitgeroepen. De trofeeën zullen aan de clubs bezorgd worden.
De gespeelde games blijven behouden en tellen voor het nieuwe gemiddelde.
Interteams veteranen
De competitie wordt stopgezet. Daar er in deze competitie geen volledige speelronde per
speeldag wordt afgewerkt kan geen kampioen aangeduid worden.
De gespeelde games blijven behouden en tellen voor het nieuwe gemiddelde.
Dag kampioenen – Beker Jacky Felsenstein
De dag van de kampioenen en de Beker Jacky Felsenstein worden geannuleerd.
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Dag kampioenen jeugd – finale BK Jeugd
De dag van de kampioenen jeugd wordt geannuleerd.
De finale die op die dag georganiseerd wordt vervalt. De kampioenen worden aangeduid
door het rechtstreeks klassement na twee series.
De medailles zullen aan de clubs bezorgd worden.
Sport open singles, dubbels
De derde serie wordt onder voorbehoud verplaatst naar een datum in de toekomst die
afhankelijk zal zijn van de genomen beslissingen van de overheid en die dient te vallen voor
de start van de nieuwe competitie.
Sport open singles veteranen
Er zijn twee series gespeeld. Indien de derde ronde niet doorgaat is er een rechtstreeks
klassement en geen finale.
De gespeelde games blijven behouden en tellen voor het nieuwe sportgemiddelde.
Sport open teams
De derde serie van het kampioenschap open sport wordt geannuleerd. De inschrijvingen
zullen terugbetaald worden pro rato van de inschrijvingen. Het secretariaat zal dit
berekenen en uitvoeren.
De gespeelde games blijven behouden en tellen voor het nieuwe sportgemiddelde.
Bekers
De beslissing voor de bekers zal later genomen worden afhankelijk van de beslissingen van
de overheid. Het is wel duidelijk dat deze dan moet gespeeld worden voor het einde van
de transferperiode. Als de overheid geen toelating geeft zal deze competitie geannuleerd
worden.
BK dubbels jeugd
Deze competitie wordt dit jaar geannuleerd.
Trio’s gemengd
Dit kampioenschap wordt dit jaar geannuleerd.

Bowler of the year jeugd
Het huidige klassement is het eindklassement. De medailles zullen later uitgereikt worden.
Bowler of the year seniors
De beslissing over dit klassement zal genomen na de beslissing inzake het spelen van de
derde serie open sport.
Finales singles A en A+
Een beslissing zal later genomen en zal volledig afhankelijk zijn van de beslissing van de
overheid.
Indien er geen finale doorgaat zal het klassement na twee series behouden worden als
eindstand.
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ADMINISTRATIEVE BESLISSINGEN
Transferperiode
Aan de vleugels zal gevraagd worden om een aanpassing van de transferperiode in
analogie van het nieuwe speeljaar van 01-07 tot 30-06 (transferperiode van 1 tot 30 juni).
Inschrijvingen voor 15 juli.
Speeljaar
Het seizoen 2020-2021 start 01 juli 2020 en eindigt op 30-06-2021, dit wil ook zeggen dat het
seizoen 2019-2020 met een maand verlengd wordt tot 30/06/2020.
In functie hiervan wordt het speeljaar in de toekomst in die zin aangepast.
Sportkalender
We kunnen vermoeden dat deze toestand in september niet geregulariseerd zal zijn.
Om die reden zullen de sportcoördinatoren drie verschillende kalenders opstellen (start in
september – november – januari).
AV
De AV van de BBSF kan eerst doorgaan na de AV van de vleugels. Daardoor wordt de AV in
functie van de nieuwe wetgeving uitgesteld naar een latere datum.
Personeel
Het personeel wordt technisch werkloos gezet inzake overmacht dit onder een extra statuut.
Dit wordt geregeld via Partena.
Het verslag van deze vergadering zal door het secretariaat op maandag 20/04/2020
overgemaakt worden aan de clubbesturen. Vervolgens zullen ze op de website en op de
facebook pagina’s gepubliceerd worden.

Bowling Vlaanderen
Algemene vergadering
Een AV organiseren via videochat is met 80 deelnemers geen optie.
In het kader van de nieuwe toestand laat de overheid per KB toe om per uitzondering een
schriftelijke vergadering te organiseren, de AV mag ook uitgesteld worden. Dit lijkt op dit
moment de meest logische oplossing. Natuurlijk moeten de modaliteiten nog uitgewerkt
worden.
Dames trio’s
Het huidige klassement is de eindstand.
Er zullen medailles voorzien worden voor de winnaars. De verplaatsingsonkosten zullen
overgeschreven worden naar de teamkapitein.
Beker van Vlaanderen
Wordt verplaatst naar okt/nov 2020.
Finales Bowling Vlaanderen
Gezien de voorrondes in verschillende centers gespeeld werden, is er geen optie voor een
rechtstreeks klassement.
Er zal nagekeken worden op welke manier en wanneer de finales georganiseerd kunnen
worden in het najaar van 2020.
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Transferperiode
De transferperiodes in de sport worden wettelijk bepaald door de Vlaamse overheid.
Voor bowling is deze periode vastgelegd van 01 tot 31-05 van een lopend seizoen.
Gezien er nog verschillende sportieve zaken moeten uitgewerkt worden waarvoor in eerste
instantie de opening van de sportgelegenheden/horeca voor onze sport noodzakelijk zijn is
een aanpassing van de transferperiode een noodzakelijkheid. Ik kan mij voorstellen dat er
mensen zijn die zich niet willen blootstellen aan het virus door het beoefenen van een sport
met een beperkte ruimte. Dit zal gevolgen hebben voor het samenstellen van teams.
Daar er veel kleine clubs zijn, is het nodig dat men later van club kan veranderen.
In samenspraak met FSBF wordt de transferperiode verplaatst naar 01-06 tot 30-06 van het
lopende seizoen.
Het secretariaat zal een aanvraag hiervoor indienen bij de Vlaamse overheid.
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