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 14-01-2019 (82)
Aanwezig : Adriaensen Karel, Masson Louis, Van Mensel Marcel, Smits Mathias, Van Raak Peter,
Verstraelen Leo, Mintjens Patrik, Willems Eddy ;
Verontschuldigd : Van Criekinge François, Mintjens Armand, Peeters Luc, De Bondt Rudi

1. Opening door secretaris K. Adriaensen : hij verontschuldigt voorzitter François Van Criekinge die
wegens ziekte niet aanwezig kon zijn en wenst iedereen in naam van de voorzitter nog een
gelukkig 2019.
2. Verslag vorige vergadering : goedgekeurd
3. Briefwisseling : Vraag van Dirk Op de Beeck om in zijn functie aanwezig te mogen zijn op de
gewestelijke vergadering. Vergadering gaat hierop niet in (van elke commissie zijn er
aanwezigen in het gewestelijk bestuur)
4. Verslagen
RVB 19.11 en 22.12 : benoeming Danny Christiaens als voorzitter van de jeugd. Bij punt
9 allerlei onder de rubriek ASV (toepassing van Antwerpen : 1 stem per regio veranderen in
verhouding tot het aantal leden per regio). zal door het gewestbestuur nogmaals aangekaart
worden. Aanstelling van de heer Gust VanHerck als nationaal ledenbeheerder en
verantwoordelijke G.D.P.R.
D.C. 13/11/2018 : geen opmerkingen
5. Sport
Verslagen NSC 22.11 en 27.12 : de nieuwe versie van de sportreglementen zijn
gepubliceerd op de nationale website (Nederlandstalige versie nog 2 hoofdstukken te
controleren – franstalige versie is volled)g
G.S.C. 14-01-2019 : zie afzonderlijk verslag
6. Jeugd :
- jeudginitiatiedag : mogelijk 3 nieuwe spelers die zullen aantsluiten.
- mogelijk worden er in het voorjaar nog een aantal jeugdtornooien ingericht waarbij na
afloop een rangschikking zal gemaakt worden.
- Andy De Bondt zal initiatieven nemen voor lessen

7. Arbitrage :
- Er zijn in het gewest nog een aantal nationale voorwedstrijden en nationale finales
Dus nog voldoende kansen voor de arbiters om op te treden
8. Financien
Gewestelijk penningmeester P. Van Raak deelt mede dat er nog een aantal clubs (8)
hun rekening moeten betalen ;
9. Allerlei
- algemene statutaire vergadering (nationaal) zal doorgaan op zaterdag 16/02/2019 in
Leuven. Ter voorbereiding van deze vergadering zal er nog een vergadering
doorgaan met de effectieve leden ;op maandag 04/02/2019 om 19.30 uur
Volgende vergadering op uitnodiging

Karel Adriaensen
Gewestelijk secretaris

François Van Criekinge
gewestelijk voorzitter

