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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 12-06-2017 (67) 
 

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

1. Openingswoord door Karel Adriaensen 
2. Verslag vorige vergadering : goedgekeurd 
3. Briefwisseling : mail van Karel Kuhn, waarin hij aandringt om alsnog aanwezig te mogen zijn op 

de vergadering, ondanks zijn ontslag.  Vergadering oordeelt  dat door zijn ontslag als voorzitter 
van het gewest hij geen bestuursmandaat meer heeft en bijgevolg ook niet aanwezig kan zijn. 
Hij werd verkozen als voorzitter en niet als bestuurslid (zie verslagen 26/01/2011 en 11/09/2014 

4. Verslagen 
RVB 10/014/2017, 24/04/201 en 23/05/2017 : geen opmerkingen 
district Antwerpen 02/06/2017, Turnhout/Mol 31/05/2017 en Lier/Mechelen 06/06/2017 : geen 
opmerkingen 

5. Sport : 
verslag NSC 31/05/2017  
verslag GSC 12/06/2017 (zie afzonderlijk verslag) 

6. Jeugd : Er was een kandidatuur (De Deken) voor de inrichting van de nationale finales in 2018, 
doch door een wijziging van de uitbating hebben zij  moeten afhaken. Er worden nog diverse 
mogelijkheden onderzocht en wij hopen zo spoedig mogelijk een oplossing te hebben. 

7. Arbitrage : er waren de laatste weken moeilijkheden om voldoende scheidsrechters te vinden 
voor de diverse inrichtingen. Reden : zomerperiode en laat op het seizoen.  De gewestelijke 
arbitragecommissie neemt dit op om dit volgend speeljaar te vermijden. 

8. Financien : de laatste rekeningen ivm forfaits BWM zijn gemaakt en verzonden.  
9. Allerlei  

- algemene statutaire vergadering  (nationaal) van woensdag 21/06/2017 : vraag dat de  
  effectieve leden aanwezig zullen zijn en zo niet een volmachtformulier te bezorgen aan een 
  collega 
- prijsuitreiking BWM op vrijdag 23/06/2017 in BC De Ploeg : alles is geregeld  
l - Louis heeft  de ADL leden, nog ingeschreven in een club van de KBBB  een afzonderlijk 
  club aangemaakt, zodat dit gemakkelijker is op te volgen. (zie website onder clubs : ZADL) 
 
- Patrik kwam nogmaals terug op de arbitrage op het WK dames in Zoersel en de betaling  



 

 

 

  hiervan.  Vooral de aanduiding van een scheidsrechter uit de regio Luik  (F. Docquier) en als 
gevolg hiervan de hoge onkosten waren een punt van discussie, alsook de wijze van betaling 
door de KBBB 
- voor de volgende algemene vergadering van het gewest zullen een kandidaat-voorzitter 
  gevraagd worden, alsmede kandidaten voor het bestuur. Volgens het RIO bestaat het gewest- 
  bestuur uit een voorzitter (afzonderlijk verkozen) en vijf tot twaalf leden, zonder aanduiding van 
  een functie en verkozen door de algemene vergadering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volgende vergadering : 21/08//2017 
 
 
Adriaensen Karel 
gewestelijk secretaris 

 


