KONINKLIJKE BELGISCHE BILJARTBOND V.Z.W.
FEDERATION ROYALE BELGE DE BILLARD A.S.B.L.
Aangesloten bij
Affilié

Union Mondiale de Billard
Confédération Européenne de Billard
Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité
Comité Olympique et Interfédéral Belge

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

GEWEST ANTWERPEN
Verslag van de gewestelijke vergadering van maandag 13/11/2017 (71)
Aanwezig : Van Criekinge François, Mintjens Armand, Adriaensen Karel, Masson Louis, De Coninck
François, Van Mensel Marcel, Peeters Luc, Van Raak Peter, Verstraelen Leo, Smits Mathias,
Don Porto Careo Sonja, Mintjens Patrik, Geeraerts Gustaaf
1. Opening door de voorzitter
2. Verslag vorige vergadering 23/10/2017 : goedgekeurd
3. Briefwisseling : emails ivm wedstrijden exc. vrij klein biljart en het onrechtmatig opstellen van speler
Segers Didier (geschorst voor deelname aan deze competitie volgens art . 8/4 – A 3) werd uitvoerig
besproken (zie hiervoor ook verslag NSC 26/10/2017 onder punt 5c) .Gewest wenst dat de reglementen
worden nageleefd. Nationale finale van deze reeks wordt ingericht door B.C. De Deken op 09 en
10/12/2017. Gewest gaat ook akkoord tot de aanschaf van 3 setten bils voor de klassieke disciplines.
Bils worden biijgehouden door Louis Masson. P.S. : Enkel de correspondentie van de verantwoordelijke
sportbestuurder is geldig. Ook dienen de GSB en NSB over alle klassement van de spelers te
beschikken.
4. Verslagen
- RVB 17/11/2017 : te onthouden : benoeming van Henri Pelgrims tot NSB, Franky De Coninck tot
verantwoordelijke NAC en Curt Wielfaert als nationaal webmaster
- D.C. 09/10/2017
5. Sport
- verslag NSC 28/09/2017 en 26/10/2017 :i zie opmerkingen hiervoor in verslag GSC 13/11/2017:
- verslag GSC 13/11/2017 : zie afzonderlijk verslag
6. Jeugd :
- Sonja zal samen Jean Franssen (nat. voorzitter jeugd) een bezoek brengen aan het lokaal van B.C.
Zevenbergen (dit in verband met de inrichting van de nat. finale van de jeugd)
- Sonja vraagt dat de nationale website van de jeugd up-to-date wordt gehouden. Zal hiervoor de nodige
gegevens doorgeven aan Leo.
- Coupe van Beem wordt volgend jaar door Belgie ingericht. Hiervoor wordt nog een inrichter gezocht.
Organisatievoorwaarden : zie hieronder

Coupe van Beem
Dit is geen organisatie van de C.E.B. en valt bijgevolg buiten de tweejaarlijkse regel!
Aantal deelnemers: in principe 24 (3 ploegen van 8 spelers).
Materiaal: 4 KB (2.10x 1.05 of 2.30x 1.15).
Datum: laatste of voorlaatste weekend van augustus – om de drie jaar in België.
Personeel:
Zaalverantwoordelijke die instaat voor de staat van de biljarts en de bijhorende benodigdheden.
Voldoende aantekenaars.
Benodigdheden:

Fles water en 2 glazen per biljart per wedstrijd.
Volksliederen van België, Duitsland en Nederland.
Nationale vlaggen van deze landen.
Programmaboekje met speelraster.
Uithangbord met wedstrijden en uitslagen in en buiten de zaal.
Een herinnering aan elke deelnemer met een minimale waarde van € 25,00.
Te zorgen voor:
Plan van de ligging van de speelzaal en wegwijzer langs de baan, per trein en met het vliegtuig.
Maaltijden voor alle deelnemers en begeleiders van vrijdagavond tot zondagmiddag.
Slaapgelegenheid voor de 24 spelers (mag een jeugdherberg zijn) en voor 2 begeleiders per ploeg.
Informatie betreffende verblijfsmogelijkheden voor ouders of andere supporters en eventueel reservatie.
Aankondigingen (affiches en dergelijke).
Einde van het tornooi op zondag om 14 uur.
Verplichtingen:
Voor S.A. SALUC: logo ARAMITH. –
gratis blad reclame in programmaboekje. –
gratis plaatsing van publiciteitsmateriaal in de lokalen waar gespeeld wordt.
Voor S.A. WAMETER. –
plaatsing van een vlag SIMONIS. –
uitsluitend reclame voor biljartlakens van het merk SIMONIS. –
vermelding onderaan de uitslagenbladen: ”Dit kampioenschap wordt gespeeld op lakens Iwan
SIMONIS”.
Ten laste van de deelnemers:
Verplaatsingskosten.
Tussenkomst N.J.C. -K.B.B.B. :
Uitnodigingen en verzamelen van de inschrijvingen.
Aanvraag scheidsrechters NAC.
Arbitragekosten aan € 4,50 per wedstrijd.
Verplaatsing scheidsrechters à € 0.20/km.
Wedstrijdleiding.
Verspreiding van de uitslag.
€ 1200,00 ten voordele van de organisator.
7. Arbitrage :
- de arbitragecurssen worden goed opgevolgd. Een aantal personen hebben zich aangemeld om na de
lessen ook effectief te willen optreden. Volgende cursus op zondag 26/11/2017 in het lokaal van B.C.
DE STER in Balen.
- lijst scheidsrechters zal aangepast worden.
8. Financien
- Peter vraagt nog toelichting ivm het opmaken van de rekeningen voor het gewest. Rekeningen worden
kortelings verzonden.
9. Allerlei
- RIO : het ontwerp RIO werd uitvoerig besproken en de opmerkingen worden overgemaakt aan de RVB
- effectieve leden : nog geen oplossing. Zal opnieuw besproken worden op volgende vergadering
Volgende vergadering : 18/12/2017
Adriaensen Karel
gewestelijk secretaris

Van Criekinge François
gewestelijk voorzitter

