KONINKLIJKE BELGISCHE BILJARTBOND V.Z.W.
FEDERATION ROYALE BELGE DE BILLARD A.S.B.L.
Aangesloten bij
Affilié

Union Mondiale de Billard
Confédération Européenne de Billard
Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité
Comité Olympique et Interfédéral Belge

Zetel/Siège Café Sport Martelarenplein, 13 B-3000 Leuven

GEWEST ANTWERPEN
Verslag van de gewestelijke vergadering van woensdag 02/11/2016 (61)

Aanwezig : Kuhn Karel, Adriaensen Karel, De Coninck François, Masson Louis, Don Porto Carero
Sonja, Verstraelen Leo, Peeters Luc, Geeraerts Gustaaf
Verontschuldigd : Mintjens Armand, Mintjens Patrik, Van Mensel Marcel

1. Openingswoord door voorzitter
- vraagt een minuut van ingetogen stilte bij het overlijden van Peeters Ronan (gewezen
gewestelijk sportbestuurder en jeugdverantwoordelijke, huidig voorzitter van BC
De Coeck). Er zal door het gewest een bloemstuk bezorgd worden
2. Verslag vorige vergadering :
nog geen beslissing ivm jeugdlessen Stedelijke Handelsschool
wijziging effectieve leden nog aan te passen op de website (nationaal)
hoofdscheidsrechter De Bondt Rudi zal in de toekomst uitgenodigd worden op de GSC
3. Briefwisseling
uitnodiging 50 jarig bestaan De Plakkers
emails ivm verzekering Ethias (Jeroen Wouters en BC. De Deken)
4. Verslagen
RVB 26/09/2016 en 22/10/2016 : besproken en goedgekeurd
D.C. 12/09/2016 : goedgekeurd
5. Sport
verslag NSC 26/10/2016 : er wordt gevraagd aan de gewesten om samen met de clubsportbestuurders te overleggen ivm de te spelen punten in de NIDM en ind. hoofdklasse
drieband. Voorstellen te bespreken op de district vergadering en binnen te brengen
tegen half januari 2017)
BWM : indien een effectieve speler in een bepaalde discipline op dezelfde avond
in een andere discipline speelt als invaller wordt deze laatste partij verloren met 6-0
5. Jeugd
- verslag NJC 06/09/2016 : besproken en goedgekeurd .
- Sonja vraagt om om de kalenders (ind. wedstrijden) ook toegestuurd te krijgen
6. Arbitrage :
cursus op 30/10/2016 kende een groot succes. Er waren 16 belangstellenden

aanduiding scheidsrechters verloopt vlot
6. Financien
- toestand boetekas : huidig saldo : 138,39 €.
7. Allerlei :
de verzendlijsten emails aan de clubs (gewestelijk secretaris en verantwoordelijke sport) in orde
brengen

Volgende vergadering : 05/12/2016

Karel Adriaensen
gewestelijk secretaris

Karel Kuhn
gewestelijk voorzitter

