
Algemene Vergadering 2014

Op 7 december 2014 ging de Algemene Vergadering van NABBA-Belgium vzw weer door in het

secretariaat gelegen aan de Vossenberg 44, 2200 Herentals. Omstreeks 14 uur werden alle

aanwezige zaalbestuurders en leden begroet door een gedeeltelijk bestuur van NABBA-Belgium.

Na het openingswoord van onze voorzitter De Wiest Patrick, werden alle punten door onze

secretaris één voor één voorgedragen en besproken en beslist met alle aanwezigen.

Enkele van deze punten van het afgelopen jaar zijn:

- Het Belgisch Kampioenschap Body Building heeft ook dit jaar niet plaatst gevonden,

maar wij zullen de Internationale wedstrijden van WFF en NABBA-International

blijven volgen.

Dit jaar hebben wij voor de WFF-International en NABBA-International geen enkele

atleet afgevaardigd omwille van de verre en kostelijke verplaatsingen. Zoals Korea en

Australië.

-    Er zijn wel terug plannen om een Body Buildingwedstrijd in te richten.

- Dit jaar hebben wij toch besloten om de "Open Contest Bench Press" niet meer RAW

te doen. Vorig jaar werd de powerlifting een beetje aangepast. Zo werd er beslist om

de Open Contest Bench Press RAW te doen. Dit wil zeggen zonder Benchpakjes. Dit

met het doel om misschien meerdere niet gespecialiseerde deelnemers aan te trekken.

Maar dit was blijkbaar geen succes omdat een groot aantal van onze vertrouwde Bench

Pressers zonder pakje niet deelnam, met het gevolg dat er zelfs meer Squaters en

Dead Lifters waren dan Bench Pressers en dit is nog nooit gebeurd. Toch willen wij

deze formule nog een jaar de kans geven om verder te zetten. Ook dit jaar zal de

Open Contest Bench Press bij de Totaal niet doorgaan. Omdat de Totaal de laatste

twee jaar te lang heeft geduurd. Niettegenstaande wij verschillende aanpassingen

hebben gedaan om de wedstrijd op tijd te kunnen beginnen.

- De formule om de Totaal in twee dagen te splitsen is ook niet goed gebleken en in de

vergadering was te horen dat verschillende atleten de Zaterdag niet zien zitten. Dus

de Totaal zal terug op één dag doorgaan. Voor de rest blijft alles bij het oude. Zoals

de Maximum Reps kende een groot succes alsook de Team Bench waarbij een ploeg van

drie atleten in vijf minuten een zo hoog mogelijk reeks moet maken.

- Nogmaals werd de problematiek aan gekaart dat verschillende deelnemers zich niet

houden aan de toegestane kledij. Op elke wedstrijd hangt het kledijreglement omhoog.

Maar vele houden zich hier niet aan. Daarom zullen wij hierop volgende jaar zeer

streng toekijken en zelfs beurten afkeuren indien de kledij niet in orde is. Hierover

zal aan de ingeschreven clubs nog een info brief worden verzonden

- Er zijn dit jaar maar liefst vijf internationalen bijgekomen: Kerremans Jonathan van

Human Nature Sport Lebbeke, Peeters Alan van Gilbert's Gym Turnhout en De Pauw

Johan van Powerclub Diksmuide. Deze drie atleten behaalden op het Totaal

Kampioenschap meer dan 350 punten en zullen zich daarom het volgende jaar in de

reeks Internationalen moeten inschrijven. Kerremans Johan en Monsieur Steven

beiden van Human Nature Sport Lebbeke behaalden in de drie individuele

kampioenschappen meer dan 350 punten en moeten zodoende ook het volgende jaar bij

de reeks Internationalen inschrijven.

- De Beker van België Powerlifting Heren ging dit jaar naar Human Nature Sport

Lebbeke met maar liefst 7483. Bij de Dames was de Beker voor Gilbert's Gym



Turnhout met 696 punten. Jammer genoeg was deze laatste niet aanwezig op de

uitreiking.

- Alweer een jammerlijk voorval en dat is dat er dit jaar weer drie van onze

bestuursleden zich geen kandidaat meer hebben gesteld voor het volgende jaar. Het

was dan even schrikken dat bij deze drie onze Voorzitter en Secretaris Sleeckx René

bij was. Ook onze Vice President Van De Velde Jean Pierre en onze verantwoordelijk

voor het NABBA Team Sleeckx Joke stelden zich geen kandidaat meer. Dit was een

complete verrassing en daarom werd even de tijd genomen om dit te laten bezinken om

toch zo snel mogelijk de koppen bij mekaar te steken. Maar het moet gezegd worden

de samenhang bij NABBA-Belgium is op het moment zo hoog dat snel een beslissing en

een oplossing werd gevonden. Zo stelde De Ro Jean Marc van Human Nature Sport

Lebbeke zich kandidaat voor het voorzitterschap, natuurlijk met de onderlinge

overeenkomst dat hij bij de komende organisaties volledig zal gesteund worden.

Verder wilde Sleeckx René zich nog wel kandidaat stellen om het Secretariaat nog

minstens een jaar verder te zetten. Voor het Vice-voorzitterschap stelde De Wiest

Patrick van Pat's Activity Center Bazel zich kandidaat en deze zal samen met

Internationaal begeleider Mariën Chris onderzoeken om in 2013 eventueel terug een

Body Building wedstrijd in te richten. Tenslotte stelde Timmermans Annie van

Powerclub Diksmuide zich kandidaat voor verantwoordelijke van het NABBA Team.

Deze ontslagnemende mensen werden wel door NABBA-Belgium bedankt voor al wat zij

hebben gedaan in de afgelopen jaren voor NABBA-Belgium.

- Dit jaar werd ook voor de eerste maal gewerkt met de Monolift die ter beschikking

werd gesteld door Human Nature Sport Lebbeke en dit moet ook gezegd worden, dit

was een groot succes. Misschien moet het reglement wel even aangepast worden zodat

de Squatstaanders iets verder uit mekaar mogen staan. Ook werd beslist om bij de

Bench Press een veiligheidshoogte bij in te voegen.

- Het probleem met de batches om backstage te kunnen gaan wordt te weinig of zelfs

niet gerespecteerd. Het voorstel werd ook gedaan om misschien in de toekomst achter

de coulissen een scherm te plaatsen zodat de atleten hierop ook alles in de coulissen

kunnen volgen.

- Ook werd door de organisatie Marfac Gym gevraagd aan de vergadering om in de

toekomst geen eigen dranken meer in de zaal te nemen. Dit werd door de vergadering

unaniem goedgekeurd en zal dus in de toekomst toegepast worden. Hiervan zal ook een

vermelding gebeuren bij de extra infobrief voor de kledij.

- Verder gaan de trofeeën iets terug gedrongen worden om de kosten een beetje te

drukken. Zo zullen wij bij de Open Contest Bench Press alleen de winnaars nog een

trofee geven en de rest van de deelnemers een medaille. Hierop was alleen bij de

Totaal een klein beetje een opmerking omdat dus de belangrijkste wedstrijd de

kleinste trofeeën bood. Dit zal volgend jaar aangepast worden.

- Ook is onze KBC polis aangepast, zodat in de toekomst een franchise wordt

afgehouden van 24.79 euro bij elk schadegeval.

- De Website van NABBA-Belgium wordt zeer veel bekeken. De bedoeling is van hem nog

verder uit te bouwen zoals de aangesloten clubs en Internationale websites van

NABBA-International en WFF-International te linken. Blijven volgen dus!!! Claus Geert

heeft zich voor aangeboden om eventueel de website in de toekomst verder aan te

passen.



Tenslotte werd afgesloten met nog 4 officiële punten volgens de statuten en in deze punten

werden nog enkele afspraken gemaakt die het nieuwe bestuur nu tegemoet zal gaan. Zo kunnen

wij alweer terug blikken op een wel geslaagde interessante algemene vergadering waarin wij

duidelijk hebben kunnen vaststellen dat de samenhang van NABBA-Belgium een hechte familie is

geworden en kan alleen maar als positief worden bestempeld.

R.S.


