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Beste snookergemeenschap,
De heer Tommy Mortier heeft op 21 februari 2022 zijn ontslag ingediend als
nationaal tornooileider. Hij gaat niet akkoord met een aantal beslissingen van
of situaties binnen het bestuursorgaan van BBSA vzw.
Het is zijn goed recht om ontslag te nemen. We betreuren alleen de manier
waarop dit is gebeurd. In de mail worden personen vrij direct en nogal cru
aangevallen en dan wordt datzelfde bericht ook nog eens via Facebook de
wereld ingestuurd. Zonder dat de betrokken personen eigenlijk een
verweerwoord hebben kunnen uiten. Dit is een spijtige zaak.
Nogmaals, we betreuren deze gang van zaken. Tommy is een zeer gedreven
persoon en heeft als nationaal tornooileider zeker zijn sporen verdiend.
We willen hem langs weg deze dan ook bedanken voor zijn inzet.
We willen met deze communicatie echter ook ons standpunt over de door
Tommy aangehaalde “mistoestanden” verdedigen of verduidelijken.
Belangrijkste item: Een voorzitter die al weken zijn ontslag wil indienen maar
eerst een regel laat goedkeuren uit belang voor zijn zoon. Menselijke reactie
maar als voorzitter een dikke nul op vlak van neutraliteit.
Het gaat over de beslissing om een leemte in het intern reglement op te
vullen.
Topspelers, die afgevaardigd worden, naar internationale tornooien en op dat
ogenblik niet kunnen deelnemen aan de Belgium Ranking of andere nationale
tornooien, kunnen dan hun ranking niet verdedigen en krijgen (mits zij het
inschrijvingsgeld betalen) hun gemiddelde punten toch toegekend.
Dit was in het verleden ook al zo, maar was nu uit het reglement verdwenen.
Sommige van die topspelers (in 2021 waren dat Ben Mertens en Julien
Leclercq) nemen echter ook de kans aan om, via bv de Q-tour van WST,
toegang te krijgen tot het professionele snookercircuit.
De nieuwe maatregel in het reglement geeft ook aan die spelers hun
gemiddelde punten. De federatie wil inderdaad deze topspelers beschermen.
Als zij de kans grijpen om een profstatuut na te streven maar daardoor niet
kunnen deelnemen aan de nationale tornooien, dan wil de federatie hen
beschermen door hun kansen op nationaal vlak te vrijwaren. En dit gebeurt
dan door ook hen de gemiddelde punten toe te kennen.
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Eenzelfde regeling geldt ook voor de tornooien van IBSF. Daarvoor krijgt de
federatie wel een uitnodiging maar we vaardigen geen spelers officieel af op
basis van de ranking. Een speler die zijn kans wil wagen op dat
wereldkampioenschap kan gaan. En ook hier geldt de bescherming door het
toekennen van de gemiddelde punten.
Ander aangehaalde items:
Wanneer voor de seizoenstart een enquête wordt gemaakt voor het toelaten
van de niet-Belgische spelers was er iemand binnen de BO die meermaals
stemde om het systeem te manipuleren. In plaats van dit via een Bijzondere
Algemene Vergadering aan te pakken maakt men hem ondervoorzitter.
Bij de kascontrole een penningmeester hebben die na controle met meerdere
mensen niet ziet dat de lidgelden van een gewest bijna 1 jaar niet zijn betaald
en ook niet antwoord op mails van een aantal mensen die een internationale
afvaardiging hebben kan er ook nog maar bij.
Klap op de vuurpijl is nadat men beslist om een klacht in te dienen bij de Raad
Van State iemand solo-slim speelt en buiten het weten om van de andere
leden van het BO ervoor zorgt dat er toch niet kon gespeeld worden door een
mail naar Sport Vlaanderen.
Deze zaken werden stuk voor stuk besproken binnen het bestuursorgaan.
In het kader van het “meermaals stemmen” werd vastgesteld dat er geen
sprake kan zijn moedwillige manipulatie.
De penningmeester had in zijn boekhouding het nodige gedaan om de
lidgelden tijdig in te vorderen. Het invorderen van het lidgeld van het
betrokken gewest stond in een to-do-lijst. Het bestuursorgaan heeft kunnen
vaststellen dat de penningmeester geen enkele onregelmatigheid kan worden
verweten.
Het bestuursorgaan heeft in de zaak van de mail van Sport.Vlaanderen, na de
uitspraak van de Raad van State, geluisterd naar de beweegredenen van het
betrokken lid van het bestuur. Dat zijn démarche aanleiding heeft gegeven tot
het niet opstarten en zelfs sluiten van een aantal snookerzaken (vooral in het
gewest Oost-Vlaanderen) wordt ook door het betrokken bestuurslid betreurd.
Hij wou echter waarschuwen voor de situatie die na de Raad van State was
ontstaan.

We willen de polemiek hiermee niet opnieuw doen oplaaien. De bedoeling van
deze berichtgeving is om jullie ook op de hoogte te stellen van het standpunt
van het bestuursorgaan. We hebben geen probleem met kritiek op onze
manier van handelen of over bepaalde beslissingen. Maar deze kritiek moet
geuit worden naar het bestuursorgaan toe en niet naar personen.

Tenslotte, de bestuursleden zijn ook vrijwilligers, die ten bate van de
snookerfederatie, veel vrije tijd opofferen om een veelzijdige organisatie te
beheren en te runnen. Zij verdienen daarom met het nodige respect behandeld
te worden.

Namens het bestuursorgaan van BBSA vzw
Georges Leclercq
Voorzitter BBSA vzw

