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

GEWEST ANTWERPEN
Verslag van de gewestelijke vergadering van maandag 03/04/2017 (65)
Aanwezig : Kuhn Karel, Adriaensen Karel, Mintjens Armand, De Coninck François, Van Mensel Marcel,
Don Porto Carero Sonja, Mintjens Patrik, Peeters Luc, Verstraelen Leo
Verontschuldigd : Masson Louis, Geeraerts Gustaaf
1. Openingswoord door voorzitter Kuhn Karel : hoopt op een serene vergadering
2. Verslag vorige vergadering : goedgekeurd
3. Briefwisseling
mail aan Bart Ceulemans (gelukwensen voor zijn titel kampioen van Belgie)
diverse mails Kris Bostoen
4. Verslagen :
a. RVB 25/02/2017 (AV) : verkiezing nieuwe + herverkiesbare bestuurders : De Moor
Frederik, Monnissen Robert, De Win Guy, Engelbos Patrick, Docquier Françoise, Smits
Roland, Cornelis Theo
b. RVB 13/03/2017 : opmerking onder punt 2.4 : (tussenkomst van Guy De Win over zijn
ervaring met Kris Bostoen) dient hier niet te worden opgenomen. Behandeling van diverse
mail van Patrik Mintjens en zijn acties .
c. RVB 20/03/2017 : ontslag van NSB wegens zijn eis met dwingende voorwaarden
5. Sport : verslag NSC 22/03/2017 : na het ontslag van NSB Patrik Mintjens werden de afspraken
gemaakt ivm de verdere werking van de sport op nationaal vlak. Alle nog te spelen wedstrijden
(voorrondes en/of finales) dienen na afloop verzonden te worden naar de sportbestuurder van
het gewest. Albert Verbeken wordt nationaal coordinator.
Louis Masson zal vanaf volgend seizoen de functie opnemen van gewestelijk sportbestuurder en
zal hierin gesteund worden door François De Coninck. Hierdoor wordt het ook noodzakelijk dat
er voor het district Lier/Mechelen een nieuwe sportbestuurder komt .
6. Jeugd :
- de inrichting 2018 van de nationale finales van de jeugd is toegewezen aan het gewest
Antwerpen. Er wordt een schrijven gedaan met de vraag naar kandidaat inrichters.
- de coupe van Beem wordt voortaan gespeeld met 6 spelers vrijspel en 2 spelers
drieband
- nationale kampioenschap op zater- en zondag 08 en 09/04 in Zutendaal
7. Arbitrage :
- op 05/04/2017 is er nationale arbitragecommissie waarop de scheidsrechters voor het
WK dames worden aangeduid. Er zal worden op aangedrongen om zoveel mogelijk van
onze bekwame scheidsrechters aan te duiden

8. Financien : Leo geeft een overzicht van de kastoestand op heden. Aangezien de functie van
nationaal penningmeester niet combineerbaar is met de functie van gewestelijke
penningmeester blijft Mev. Deckx L gewestelijk penningmeester
9. Allerlei
W.K dames in Zoersel op 12/13 en 14/05/2017
B.C. Op de Meir : ongeval met laptop +/- 1 jaar geleden : nog geen vergoeding
verzekering
Luc Peeters geeft een drink op 28/04/2017 in Cafe Op de Meir
Volgende vergadering : 08/05/2017
Karel Adriaensen
gewestelijk secretaris

