Beste leden van BDSF,
Op 21 Juni 2018 is er na een Algemene Vergadering van BDSF een nieuw bestuur gekozen. Ikzelf
Hubert De Maesschalck en Jan Geerts zijn in dit nieuw bestuur op dezelfde functies gebleven.
Jan Geerts als ondervoorzitter en secretaris voor de Nederlandstalig gedeelte van België en Angelina
Soccio als ondervoorzitter van het Franstalige gedeelte, tezamen met Rosario Falzone als
penningmeester.
De wedstrijden zijn allen positief verlopen, zeker met de invoering van de Open Klasse voor Adults en
Senioren. Een extra motivatie, die paren een kick geeft om beter te worden. We bedanken alle
organisatoren van deze wedstrijden, we hebben er zeker nog meer nodig . Zij verdienen van BDSF
alle steun die we kunnen verlenen. Geen paren zonder goede leraren, geen wedstrijden zonder
goede organisatoren.
Ik wil alle medewerkers bedanken, voor hun inzet, en hoop dat ze verder zullen werken aan de
toekomst. Voor deze toekomst hebben we zeker nieuwe scruteneers en wedstrijdafgevaardigden
nodig. Opleidingen zijn in voorbereiding en hopelijk hebben we genoeg genadigden.
Vandaag zijn we terug bijeen om BDSF naar een nieuw tijdperk te sturen, wat voor de meesten onder
ons een aanpassing zal vergen, maar als we langs beide zijden , maar één gedachte hebben, de
Belgische Danssport naar een hoger niveau te brengen, zullen we zeker slagen.
Nieuwe statuten, zijn van toepassing, daarvoor zijn we hier vandaag bijeen, ik hoop dan ook dat we
allen ja zeggen op deze wijziging, zodat dit het begin is , van iets nieuws, maar denk aan wat de 3
musketiers zeiden, een voor allen en allen voor een. Alleen is men niets.
Voor we afscheid nemen van deze oude BDSF-FBDS, wil ik mijn huidig bestuur bedanken voor hun
medewerking tijdens deze korte, maar moeilijke periode. We blijven nog even verder werken tijdens
deze overgangsperiode, we hebben nog twee Belgische Kampioenschappen af te werken voor dit
jaar, waarvan de eerste aanvangt na deze vergadering.
Na 18 mei 2019 moet alles in gereedheid gebracht worden voor het nieuwe seizoen 2019-2020, wat
zeker niet zonder slag of stoot zal gaan. Einde September zal er snel zijn, het zal een zomer met veel
werk zijn, maar DSV en FWBDS, zullen er zeker in slagen, om BDSF/FBDS, gereed te maken voor het
nieuwe seizoen.
Met de meeste hoogachting,
Hubert De Maesschalck
BDSF-FBDS President

