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G E W E S T  A N T W E R P E N  
 

Verslag van de gewestelijke vergadering van maandag 05/12/2016 (62) 
 

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

1. Openingswoord voorzitter :  

- verontschuldigt de vele afmeldingen voor deze vergadering (waarvan enkelen nogal laattijdig) 
2. . Verslag vorige vergadering  

 opmerking punt 5 sport : er wordt gevraagd aan de gewesten om samen met de club- 
  sportbestuurders 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) : François De Coninck en Louis Masson zullen aanwezig zijn op deze 
            vergadering 

3. Overzicht verslagen  
- RVB 21/11/2016 en 03/12/2016 (nog geen verslagen) toelichting wordt gegeven door Leo Verstraelen 
en Karel Adriaensen.  Te onthouden : de samenwerking in de raad van bestuur verloopt verre van  
optimaal, Verkiezing  Kris Bostoen als secretaris van de KBBB 

4. Sport :  
- verslag NSC 30/11/2015 (nog geen verslag) toelichting door François De Coninck 
- GSC : - promotie op bevel voor speler Van der Mierde Kenny (kader klein biljart) 
             - BWM matchbiljart (afd 3 B) : B.C. Lugo wordt conform reglement  (art. 15-11)van de BWM (3 x      
    forfait) uit  competitie genomen  

      5.  Jeugd :  
 - de jeugdlessen in de stedelijke Handelsschool van Turnhout staan dit jaar niet op het programma 
   Passen niet in hun lessenschema 
      6. Arbitrage 
 - verslag NAC 04/11/2016 (nog geen verslag) toelichting door Rudi De Bondt  
                 ontslag van Franky De Coninck en Philippe Desbonnez als nationaal scheidsrechter 
      scheidsrechter multi’s : Van den Bulck Bart en Van Criekinge François (reserve Spoormans Martin) 
                 er zal een comite opgericht worden om de arbitragereglementen aan te passen aan de  
      sportregelementen 
      examen voor nationaal scheidsrechter voorzien in feb. – maart 2017 
      scheidsrechters voor Brandenburg zijn eveneens aangeduid  
           - Rudi en collega’s zullen de bestaande scheidsrechterslijst (Antwerpen) uitzuiveren 
 - opvolging te regelen voor de cursisten van de scheidsrechterslessen 
 - Opmerking : er komt weinig reactie op de S brieven 
 
 



 

 

 

 
      7. Financien : 
 - er werd door de nat. penningmeester reeds een afrekening gemaakt.  Bedragen ADL (terugstorting 
  door gewest voor ADL leden, opgenomen in de ledenlijst van de clubs KBBB) moet nog gebeuren 
 - de voorzitter had een vraag gekregen om een sponsoring te doen voor de multi’s .  Antwoord : neen 
 
 
 
 
Volgende vergadering : nog af te spreken 
 
 
Karel Adriaensen        Karel Kuhn 
gewestelijk secretaris        gewestelijk voorzitter 
 
    
 
  


