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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 23/01/2017 (63) 
 

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

1. Openingswoord voorzitter :  
wenst iedereen nog een gelukkig nieuwjaar en hoopt op een verdere goede samen- 
werking en een samenhorigheid in het bestuur 

2. Verslag vorige vergadering : goedgekeurd 
3. Briefwisseling : 

- mail uitnodiging sportpersoonlijkheid van het jaar (Prov. Antwerpen). 
- mail B.C. De Ploeg (biljartclinic dames nodigen uit) 

      4. Verslagen 
  - RVB 20 :12 :2016 : punt 9 samenstelling werkgroep : geen kandidaten van het gewest 
  - verslagen districten Lier/Mechelen, Turnhout/Mol : geen opmerkingen 
      5. Sport 
  - verslag NSC 30/11/2016 : herbekijken van de te spelen punten : voorstellen van de ver- 
     schillende districten werden gebundeld en zullen op de volgende NSC besproken  
     worden. Alle districten zijn akkoord om de samengevoegde klassen te ontdubbelen 
    mits een verhoging van het lidgeld 
  - GSC : zie afzonderlijk verslag 
     6. Jeugd 
  - verslag NJC 08/11/2016 : nationale jeugdfinales, dit jaar toegewezen aan het gewest 
    Hainaut-Namur heeft geen kandidaat.  Wij vernemen dat de jeugdfinales opnieuw 
              zullen worden ingericht door B.C. Zutendaal. 
  - bijkomende jeugdtornooi : KBC De Goeie Queue op 18/03/2017 
  - kortelings is er een bijeenkomst voorzien met enkele mensen om ideeen te spuien hoe 
    men meer jeugd kan aantrekken voor het biljart ; 
  - bedoeling is om voor jeugdtornooien een ranking op te maken 
  - Sonja heeft een 7 tal spelers bereid gevonden een gewestelijke finale te spelen met 
   verschillende klassen 
 



 

 

 

 7. Arbitrage 
  - de arbitragecommissie verricht prima werk.  De oproepen worden goed opgevolgd. 
 
 8. Financien 
  - toestand boetekas : +/- 280,- € 
  - de lidgelden van de ADL spelers, opgenomen in clubs aangesloten bij de KBBB, werden 
    gestort. 
  - proces Arendsoog is door de KBBB gewonnen 
  - rekening (nationaal en gewestelijk) worden aan het correspondentieadres van de clubs 
              verzonden.  Aan de clubs wordt verzocht hun juist correspondentieadres op te geven    
    aan de penningmeester 
  - de gewijzigde statuten moeten worden goedgekeurd op de volgende ASV. Opmerking 
    voor art. 17 De uittreksels die moeten worden overlegd aan te vullen met : Bij  
    ontstentenis van deze bestuurders kunnen 2 andere aanwezige stemgerechtigden deze 
    documenten geldig ondertekenen. 
  - opgemaakte begroting kan nog gewijzigd worden (afwachten resultaten multi’s 
            
 
 
 
Volgende vergadering : woensdag 22/02/2017 
 
 
 
Karel Adriaensen        Karel Kuhn 
gewestelijk secretaris       gewestelijk voorzitter 
 
 
 
 
 


