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 donderdag 02-05-2019 (84)

Aanwezig : Van Criekinge François, Adriaensen Karel, Masson Louis, Van Mensel Marcel,
Van Raak Peter
Verontschuldigd : De Bondt Rudi, Peeters Luc, Smits Mathias, Mintjens Patrik, Mintjens Armand,
Verstraelen Leo, Willems Eddy
1.
2.
3.
4.

Opening door voorzitter :
Verslag vorige vergadering (18-03-2019) : goedgekeurd
Briefwisseling – besprekingen : email PM ivm kalender nationale finale 50 punten DB klein biljart
Verslagen
RVB 19/03/2019 : nog geen beslissing ivm Mister 100 (zie punt 3 :8)
Nog geen antwoord op vraag ivm punt 3/10 : aanvaarding J. Lemaire
als consulent. De vergadering betreurt de slechte communicatie van
de RVB naar de gewesten en het niet beantwoorden van emails
DC 11/03/2019 : contradictie tussen verslag DC en RVB ivm inrichitng BVB (DC stelt dat
alles vlot verloopt – zie punt 4 terwijl RVB stelt dat bepaalde delen
van de organisatie nog niet in orde zijn – zie punt 4)
District Antwerpen : geen opmerking
5. Sport
- Laatst ontvangen verslag dateert van 31/01/2019, quid latere verslagen
- Besproken wijzigingen sportreglementen moeten nog goedgekeurd worden door de
- RVB.
- Wijzigingen BWM (gewest) : te spelen punten vanaf volgend seizoen op groot biljart
- opnieuw naar 2/3 van de punten ipv een klasse lager
- Kalender nationale finale 50 punten drieband klein biljart : de gepubliceerde kalender
op de site wijkt af van wat er op de kalender van de laatste voorwedstrijden werd
vermeld. Er wordt een speler uigenodigd ipv de beste derde van de 2 poules zoals
vermeld op de kalender van de laatste voorwedstrijden ; Gewest zal hiervoor een
schrijven richten aan de NSB
6. Jeugd :
- Nog geen verslag van de vergadering van 13/04/2019

-

Goed verloop van het jeugdtornooi Beker Verhoeven
Op de nationale finales werden 3 titels behaald : Philipoom Luc, Coeckelberghs Nino
ven Eelen Brian
- Op 30/05/2019 is er een jeugdtornooi in B.C. De Ploeg
7. Financien :
- Peter geeft een overzicht van de huidige toestand . We behouden een status quo op
gebied van financien
- Sportkalender volgend seizoen nog op papier
- Afspraak hapjes op de prijsuitreiking BWM : zelfde bedrag als vorig jaar
- Afspraak BWM mixte matchbiljart : een prijs voor de eerste (100,- €)
8. Allerlei
Afspraken BWM :
Bloemen en bekers : Patrik Mintjens en Peters Van Raak
Uitnodiging versturen : Karel Adriaensen
Uitnodiging Mev. Meulders : Karel Adriaensen
Diploma’s : Rudi De Bondt
Foto’s : Rudi De Bondt en/of Leo Verstraelen
Presentatie : Louis Masson
Elk bestuurslid aanwezig om 19.00 uur.
Het mandaat van vele bestuursleden (7) en effectieve leden (10) vervalt dit jaar.
Verkiezingen op de volgende algemene statutaire vergadering (14 of 21/09)

Volgende vergadering : maandag 27/05/2019

Karel Adriaensen
Gewestelijk secretaris

François Van Criekinge
gewestelijk voorzitter

