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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 woensdag 14/09/2016 (60) 
 
 
Aanwezig : Kuhn Karel, Adriaensen Karel, Mintjens Armand, De Coninck François, Van Mensel Marcel, 
        Masson Louis, Don Porto Carero Sonja, Verstraelen Leo, Peeters Luc, Mintjens Patrik 
Verontschuldigd : Geeraerts Gustaaf 
 

1. Openingswoord door voorzitter 
2. Verslag vorige vergadering : goedgekeurd 
3. Briefwisseling 

- ontslag nationaal secretaris Franky De Coninck 
- uitnodiging national event op vrijdag 04/11/2016 in het kasteel van Zaffelare      

      4.   Verslagen    
 - RVB 16.08/2016 : geen opmerkingen 
 - DC 12/09/2016 : toelichting door Karel Kuhn (verslag volgt nog) 
 - districten Turnhout/Mol (25/08/2016), Lier/Mechelen (16/08/2016) en Antwerpen (17/08/2016) : geen  
  opmerkingen 

5. Sport 
- GSC 14/09/2016 : zie afzonderlijk verslag 

      6. Jeugd 
 - het gewest telt voor dit seizoen 12 jeugdspelers en 2 juniores 
 - er zijn in het gewest reeds een aantal jeugdtornooien voorzien dit seizoen: De Middel,  
   Noorderkempen en DBC De Leug 
 - BC De Ploeg doet ook dit seizoen verder met de jeugdlessen 
 - hopelijk komt er dit jaar een vervolg aan de jeugdlessen in de Stedelijke Handelsschool van Turnhout 
 - er wordt nog gedacht aan andere mogelijkheden om de jeugd geïnteresseerd te krijgen 
 - alle jeugdspelers zullen dit jaar kunnen deelnemen aan de nationale finales van de jeugd  
      7. Arbitrage :  
 - Rudi De Bondt stelt zich kandidaat voor de post van hoofdscheidsrechter van het gewest.  Het 
   gewestbestuur aanvaardt zijn kandidatuur en stelt hem dan ook als hoofdscheidsrechter 
      8 . Financiën :  
 - Leo geeft een overzicht de inkomsten en uitgaven van het gewest.  Het boekjaar wordt afgesloten 
   met een verlies van 1109,62 € 
      9.  Allerlei :  
 - door het herziening in het reglement heeft het gewest vanaf heden recht op 13 effectieve leden ipv 16. 
     François De  Coninck wenst af te treden en het bestuur heeft geopteerd om ook Sandra Van Kuyk 
    Pauwels François niet meer af te vaardigen. 
 - algemene statutaire vergadering van zaterdag 24/09/2016.  Een afgevaardigde van Ethias zal een  
   uitleg komen doen ivm onze verzekering, afgesloten bij deze maatschappij 



 

 

 

 
  
  Volgende vergadering : datum nog vast te leggen 
 
 
 
 
Karel Adriaensen        Karel Kuhn 
gewestelijk secretaris        gewestelijk voorzitter 
    


