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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 20-06-2018 (77) 
 

Aanwezig : Van Criekinge François, Adriaensen Karel, Masson Louis, Van Raak Peter, Peeters Luc,        
    Willems Eddy 
Verontschuldigd : De Coninck François, Van Mensel Marcel, Mintjens Armand, Mintjens Patrik, Smits 
             Mathias, Verstraelen Leo, Geeraerts Gustaaf 
 
 
 
1. Opening door François Van Criekinge 
2. Verslag vorige vergadering : goedgekeurd 
3. Verslagen 

RVB 22/05/2018 : geen opmerkingen 
DC 15/05/2018 : geen opmerkingen 
Districten Turnhout/Mol en Antwerpen : overlopen en geen opmerkingen 

4. Sport :  
Verslag NISC 31/05/2018 : nationale finale BWM 3b match wordt georganiseerd door KBC Elk 
Weird’Hem op 30/06 en 01/07/2018 
Gewest : enkele clubs hebben bemerkingen met wijzigingen in het reglement BWM :waarom toevoeging 
van te spelen punten naar 34 punten als laagste speler.  Dit is op vraag van clubs die anders geen ploeg 
kunnen inschrijven.  Er zijn ook opmerkingen dat 14 te spelen  wedstrijden in een seizoen te weinig is.   
Echter alles is afhankelijk van het aantal deelnemende ploegen 
Inschrijvingen : forad 02 voor nieuwe leden moet onmiddellijk ingezonden worden voor het toekennen 
van een licentienummer (mag een ingescand document zijn).  De forad 02 van bestaande leden moeten 
getekend terug binnen zijn voor 01/08/2018. (ondertekend door speler en sportbestuurder) 

5. Jeugd :  
Op de vergadering van 18/06/2018 kwam het voorstel om getalenteerde spelers langer te begeleiden 

6. Arbitrage :  
Opmerkingen van enkele scheidsrechters : op de World Cup in Blankenberge waren soms te weinig 
scheidsrechters aanwezig en zijn hadden ook bemerkingen bij het verblijf 

7. Financien :  
Peter heeft alles in gereedheid gebracht voor de betalingen BWM op 29/06/2018.  
Prijzenpot eventueel te herzien volgend seizoen . 

8. Allerlei 
Voor de prijsuitreiking BWM op vrijdag 29/06/2018 is alles in orde.  Bestuursleden zullen aanwezig zijn 
om 19.00 uur. om alles in orde brengen 
 
 



 

 

 

Wij zouden een herziening moeten doen ivm de verkiezingen van het bestuur ;  Zoals de verkiezingen in 
2015 verlopen zijn in gans het bestuur uittredend en eventueel herkiesbaar.  Er moet een zekere 
continuiteit zitten in de verkiezingen, dwz 3 of 4  mensen zijn uittredend het ene jaar en 3 of 4 het andere 
jaar ; 
Algemene statutaire vergadering : zaterdag 15/09/2018 om 10.00 uur 
 
 
 
Volgende vergadering : 27/08/2018 
 
 
 
 
 
Karel Adriaensen      François Van Criekinge 
Gewesteljk secretaris      gewestelijk voorzitter 


