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

GEWEST ANTWERPEN
Verslag van de gewesteliljke vergadering van maandag 18/12/2017 (72)
Aanwezig : Van Criekinge François, Mintjens Armand, Adriaensen Karel, Masson Louis, De Coninck
François, Van Raak Peter, Verstraelen Leo, Smits Mathias, Don Porto Carero Sonja,
Mintjens Patrik, Geeraerts Gustaaf
Verontschuldigd : Peeters Luc, Van Mensel Marcel
1.
2.
3.
4.

Openingswoord door de voorzitter
Verslag vorige vergadering : goedgekeurd
Briefwisseling : niets ontvangen
Verslagen
- RVB 21/11/2017 : birefwisseling onder punt 5b wordt besproken in de NSC
- RVB 09/12/2017 (nog geen verslag) : toelichting bij de voorgestelde begroting
- DC 13/11/2017 : beker van Belgie zal dit jaar gespeeld worden in zaal « Lafabrik, Rue Pierre
Joseph Antoine 79 E te 4040 Herstal. Eenvoudig te bereiken via E40 afrit N67 Oupey Herstal.
Organisatie van het gewest Luik-Luxemburg
5. Sport
- NSC 30/11/2017 : klacht van het gewest Antwerpen (zie punt 5b (organisatie Exc. 3B match).
Het gewest Antwerpen betreurt de stugge houding van de NSC om deze wedstrijden eerst op
gewestelijk vlak te laten spelen en zodoende van elk gewest 1 speler af te vaardigen op de NF.
Spelers van kleine gewesten zijn zo rechtstreeks geplaatst voor de NF. Het gewest zal alle
middelen aanwenden om dit in te toekomst te vermijden. Er moeten in elk gewest een
minimum aantal spelers om geplaatst te kunnen zijn voor de NF
- GSC 18/12/2017 (zie afzonderlijk verslag)
6. Jeugd
- Stef Van Hees kroonde zich tot kampioen van Belgie in de discipline kader 38/2 (1ste – Exc.kl)
- nationale jeugdkampioenschappen in Zevenbergen Lier : heel mooie accomodatie
- Coupe van Beem : er is nog geen inrichter in Belgie voor dit jaar. Het gewestbestuur is
akkoord om deze organisatie op zich te nemen. Jeugdverantwoordelijke Sonja zal hiervoor de
nodige stappen doen.
7. Arbitrage
- arbitragecorps is aangevuld met Van Eester Jozef, De Haes Tom en Van Rumst Stephan
- het gewest Antwerpen mag de kandidatuur indienen voor 2 CEB arbiters
- arbitragelessen worden goed bijgewoond

8. Financien
- de rekeningen van het gewest (deelname BWM en sportkalender) zijn verzonden. Betalingen
komen goed binnen.
- ook rekening ADL van het vorig seizoen is betaald.
- Peter vraagt nog enkele rekeningnummers op voor betaling van de verplaatsingskosten
9. Allerlei
- Aangezien wij momenteel één effectief lid te veel hebben is Geeraerts Gustaaf bereid vanaf nu
af te zien van dit mandaat (blijft wel eerste opvolger)
- RIO is herwerkt. Publicatie is voor kortelings.

Volgende vergadering : maandag 15/01/2018 om 19.30 uur

Karel Adriaensen
gewestelijk secrétaris
.

François Van Criekinge
gewestelijk voorzitter

