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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 23-10-2017 (70) 
 
 

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

1. Openingswoord door François Van Criekinge : wenst iedereen welkom op zijn eerste vergadering als 
voorzitter 

2. Verslag vorige vergadering (16/09/2017) goedgekeurd 
3. Briefwisseling :  

a. overlijden Vleugels Emiel (speler van BC. Woondecor) 
b. overlijden vader Wilde Diane (voorzitster CEB) 

4. Verslagen 
a. RVB 20/09/2017 : ontslag Frederik De Moor als lid van de RVB, voorbereidingen multis 
b. D.C. 12/09/2017 : geen opmerkingen 
c. 5 K 16/09/2017 : geen opmerkingen  

5. Sport : 
a. verslag NSC 10/08/2017 : het gewest is niet akkoord met de ontdubbeling van de 1ste en exc. 

klasse drieband M.B. (zie beslissing van 26/04/2017) en het opnieuw spelen van deze disciplines 
op gewestelijk vlak .   Schrijven zal gericht worden aan de RVB  

b. verslag GSC 23/10/2017 : zie afzonderlijk verslag 
6. Jeugd  

a. verslag NJC 30/08/2017 : Belgie heeft de coupe van Beem editie 2017 gewonnen.  Volgend jaar is 
het aan  Belgie voor de inrichting hiervan : inrichter wordt gevraagd.  Voorwaarden : zie 
sportreglementen jeugd.  Eerste jeugdtornooi van het nieuwe seizoen is in Zanzibar Leuven. 

7. Arbitrage : 
a. er hebben zich na de lessen 2 nieuwe kandidaat scheidsrechters aangemeld   
b. afgelopen weekend was zeer druk voor arbitrage (voorwedstrijden 3 B match en voorwedstrijden 

vrijspel exc. klein biljart).  Te betreuren dat er voor de voorwedstrijden vrijspel geen 
scheidsrechters werden aangeduid.  

c. vraag naar vergoeding scheidsrechters bij 5 K.  Is niet voorzien in het financieel vademecum. 
Spelers zorgen zelf voor arbitrage aangevuld met leden van de inrichtende club 

8. Financien 
a. Peter geeft een toelichting bij de overdracht van het financieel beheer van het gewest.  Peter heeft 

alles in orde gebracht om betalingen te doen en heeft alle medewerking gekregen van Leo 
Verstraelen in deze materie en kan bij verdere vragen nog steeds bij hem terecht. 

 



 

 

 

 
 
 

9. Allerlei  
a. Alle besturusleden hebben een versie gekregen van het herwerkt RIO met de vraag hun op- of 

aanmerkingen te noteren, zodat dit op de volgende gewestvergadering kan besproken worden, en 
daarna goedgekeurd worden door de RVB 

b. effectieve leden : Het gewest telt momenteel 13 effectieve leden (voorzitter inbegrepen). Gezien 
het gewest momenteel op basis van het aantal leden recht heeft op 12 leden is er één te veel. Er 
zal een schrijven gericht worden aan de huidige effectieve leden om tot een oplossing te komen 

 
 
Volgende vergadering  
maandag 13/11/2017 
 
Karel Adriaensen        François van Criekinge 
gewestelijk secretaris        gewestelijk voorzitter 
 
 
 
 

     
 

 
 
 

 
 


