Touwtrekkers,
Het begint nu toch echt te kriebelen … de
manegetoernooien zijn vooral om de motor
terug op te warmen … op het gras begint
het echte werk. We hebben weer een mooie
agenda voor de boeg en het zal zeker
spannend worden. Zowel in Antwerpen als
in Vlaanderen zijn de meeste weken wel
bezet. Met een aantal nieuwe verenigingen
wordt het wat uitkijken hoe die zich op het
gras gaan gedragen.
Als we vooruit kijken op dit seizoen dan
zien we dat de impact van BTB opnieuw
verhoogd. Niet alleen hebben we meer
verenigingen. Ze zijn ook beter over
Vlaanderen verdeeld. Daarnaast zijn ook de
BTB toernooien beter over Vlaanderen
verdeeld. Er is zeker nog werk aan de
winkel … maar het gaat de goede weg op.
De redactie,
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Verslag algemene vergadering Antwerpen 9 maart
Aanwezige verenigingen; TTV Versieck, TTV Fam Janssens, TTV De
Berketrekkers, TTV
Mertensmannen, TTV De Boerekes, TTV De Galliërs, TOWC Antwerp Warriors, De witte Nol, De
Modesten, Wedstrijdleidervereniging Dagelijks bestuur. Verslag Mark Snauwaert

1. Uitgebreid verslag van de
kastoestand.
Guy Peeters licht aan de hand
van een uitgebreid kasoverzicht
de in en uitgaven toe en licht
tevens ook de begroting voor
volgend jaar toe. Opmerking
van het bestuur naar volgend
jaar toe is om de lidgelden
vlugger over te schrijven naar
BTB er wordt ook uitgekeken
om de inschrijvingen online te
kunnen doen.
In de begroting voor volgend
jaar
voorziet
BTB
een
tussenkomst in de kost voor het
volgen van een cursus :
initiaties traditionele sporten.
Deze cursus gaat door in
september
2007
in
OostVlaanderen
.Er
wordt
ook
gedacht aan een BBQ na afloop
van het BK 2007.
Hier over nog berichtgeving in
de loop van het jaar. Na de
toelichting
wordt
het
kas
verslag unaniem goed gekeurd.
2.Toelichting van activiteiten
volgend jaar.
GENSB tornooi 2007 in Retie.
Er komt in de aanloop hier van
een werk vergadering waar alle
ploegen
zullen
uitgenodigd
worden. De inrichting van dit
tornooi gebeurt door BTB in
samen werking met alle BTB
ploegen. Het tornooi gaat door
op 25 aug. 2007.
Het EK in Engeland wordt met
1week verschoven. Het zal dus
doorgaan in het weekend van
22 en 23 sept. Er wordt ook
nationaal getrokken op het EK.
Oproep door nationale coache
(André)
dat
de
trainingen
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doorgaan op zaterdag om 19.00
op het terrein van touwtrek
ploeg Fam. Janssens te Retie.

kunnen problemen naar een te
kort van scheidsrechters en
wedstrijdleiding
vermeden
worden.

Er komt de vraag of er een
opstelling kan komen voor een
720 kg ploeg nationaal. Hier
komt een antwoord na de
volgende bestuursvergadering.

BK 2007 op 19 augustus.
Voorstel is om naar ooidonk te
gaan. Vraag wordt gesteld of
hier nog een mogelijkheid is.

wordt
verder
De
website
ontplooit
tot
een
gebruiksvriendelijke
en
betrouwbare tool. Indien er
vragen of voorstellen zijn tot
verbetering kunnen deze via
mail
aan
Jan
Lenaerts
doorgegeven
worden.
De
trekkers bode
blijft online,
echter wordt wel vermeld dat
deze ook nog zal gedrukt
worden.

Geert licht toe dat we daar
zeker kunnen terug komen
maar dat de organisator een
kleinere inbreng zal hebben dan
het afgelopen jaar (2006). Het
gaat hier vooral om het recht
zetten van terrein en rand
accommodaties.
Eventueel
probleem van de verre afstand
van het toilet wordt onderzocht
of hier een oplossing mogelijk
is.

Er wordt ook een oproep
gedaan
om
online
de
inschrijvingen van u tornooi bij
te houden, op deze manier

De eventuele BBQ wordt op
bestuursvergadering
verder
uitgewerkt en medegedeeld.
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De prijs die de organisator vorig
jaar betaalde zou ook dit jaar
betaald worden.
De organisator van de schotse
dagen vraagt of er meer show
kan in gebracht worden. We
hebben het hier vooral dan over
het muziekaal begeleiden van
de finale ploegen. Hier de
opmerking dat het eind uur van
een poule moeilijk kan bepaald
worden. Eventuele oplossing op
het terrein brengen van
de ploegen voor de
aanvang van de poule.

kenbaar maken. (ook later)
Kandidaturen
worden
later
behandeld door het bestuur.
Boerkens
maken
bij
deze
kenbaar dat ze kandidaat zijn
voor 2008.

-Antwoord volgt na bespreking
in het bestuur.

BTB zoekt nog kandidaten om
de groep wedstrijdleiding te
vergroten.
Er
wordt
de
mogelijkheid gegeven om een
opleiding te volgen van 1 dag
theorie en 1 dag praktijk. Deze

*Bestaat de mogelijkheid om
een aandenken te geven bij
deelname aan het BK 2007 in
plaats een BBQ.
-Antwoord volgt na bespreking

mogelijkheid
wordt
aan
geboden in West en OostVlaanderen en Antwerpen.

in het bestuur.

*Er wordt gemeld dat VTM voor
het programma splash komt
filmen in Kalmthout.

Er komt de opmerking
van Mertensmannen dat
voor het opzetten van
het BK Versieck ploegen
rekruteert in West en
Oost-Vlaanderen om dit
op te zetten daar zij
waarschijnlijk niet naar
Retie komen om het
GENSB tornooi te helpen
opzetten.
Verder wordt gevraagd
om
de
inschrijvingen
tegen de laatste dag van
juni 2007 kenbaar te
maken. Op het BK 2007
staan
voorlopig
alle
klassen open.
De Modesten stellen de vraag
naar een 600kg klasse op het
BK.
Versieck vraagt naar de klasse
van de dames, gewichtsklasse
of aantal.
Het
bestuur
verklaard
antwoorden te zullen geven op
de gestelde vragen tegen eind
Mei 2007 en dan ook de basis
gegevens kenbaar te maken.
BK in de toekomst.
Het BK voor de volgende jaren
staat nog niet vast, mogelijke
kandidaten kunnen zich nu
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Datum voor Antwerpen 31
maart en 1 april 2007. Datum
voor West en Oost-Vlaanderen 7
april en 9 april 2007. Verdere
info bij de wedstrijdleiding te
krijgen.
3.Rondvraag
*Moet wedstrijdleiding worden
betaalt voor een recreanten
tornooi?Al wordt hier enkel
gebruik gemaakt van materiaal.

*is er geen mogelijkheid om
BTB kenbaarder te maken door
bij voor beeld een vlag op
deTerreinen of bepaalde linken
op het net.
-Antwoord volgt na bespreking
in het bestuur.
Opmerkingen
of
eventuele
onjuistheden kunnen aan het
dagelijks
bestuur
worden
doorgegeven.
Het bestuur wil dan ook nog zijn
dank
uiten
voor
de
aanwezigheid van de leden.
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Traditionele sporters gunnen kinderen alle rechten
Op 13 maart ondertekenden VlaS en haar negen aangesloten bonden de ‘Panathlon Verklaring over de
Ethiek in de Jeugdsport’. In aanwezigheid van Vic De Donder, voorzitter van Panathlon International ,
verklaarden zij er voor te zorgen dat de jeugd steeds veilig en met plezier kan sporten. Zij zullen de
positieve waarden in de sport benadrukken en kinderen beschermen tegen discriminatie, uitbuiting en
negatieve effecten in de sport.
In 2004 lanceerde Pantathlon
(de vereniging die zich inzet
voor ethiek in de sport) de
‘Panathlon Verklaring over de
Ethiek in de Jeugdsport’. Met
deze verklaring werden enkele
gedragsregels vastgelegd om
sporten voor de jeugd zo
positief mogelijk te houden.
Deze verklaring werd reeds
ondertekend
door
internationale,
nationale
en
landelijke sportfederaties. Meer
informatie over deze verklaring
vind je onderaan.
Op initiatief van minister van
sport Bert Anciaux vond op 7
juni 2006 in Brussel een
symposium plaats. Met dit
‘Sport op Jongerenmaat’ (in
samenwerking met Panathlon
Vlaanderen)
riep
minister
Anciaux
de
sportfederaties,
clubs en gemeentelijke en
provinciale sportdiensten op om
de verklaring te ondertekenen
en implementeren. Ook VlaS
was
aanwezig
op
dit
symposium.

VlaS
wil
één
van
die
verenigingen
zijn
die
zich
toelegt
op
de
Panathlon
Verklaring, zodat de jeugd
steeds veilig en met plezier kan
sporten. VlaS en haar negen
aangesloten bonden (waaronder
BTB)willen met dit charter de
positieve waarden in de sport te
benadrukken en kinderen te
beschermen tegen discriminatie,
uitbuiting
en
negatieve
effecten in de
sport.
Panathlon geeft
in
deze
verklaring
volgende
rechten
van
het kind in de
sport:
Alle
kinderen
hebben
het
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recht:
1. sport te beoefenen
2. zich te vermaken en te
spelen
3. in een gezonde omgeving te
leven
4. waardig behandeld te worden
5. getraind en begeleid worden
door competente mensen
6. deel te nemen aan training
die aangepast is aan hun
leeftijd, individueel ritme en
mogelijkheden
7. zich te meten met kinderen
van hetzelfde niveau in een
aangepaste competitie
8. in veilige omstandigheden te
sporten
9. te rusten
10. de kans te krijgen kampioen
te worden, of het niet te
worden.
http://www.VlaS.be
http://www.panathlon.be
http://www.sportopjongerenmaat.be
http://www.sportimonium.be
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