
 

                                           

 
 
 

KONINKLIJKE BELGISCHE BILJARTBOND V.Z.W. 

FEDERATION ROYALE BELGE DE BILLARD A.S.B.L. 

 

 Aangesloten bij     Union Mondiale de Billard 

 Affilié     Confédération Européenne de Billard 

      Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité 

                   Comité Olympique et Interfédéral Belge  
Zetel/Siège Café Sport Martelarenplein, 1 te 3000 Leuven         
 
   

Deurne, 29/5/2019    
 

ALGEMENE DISTRICT VERGADERING ANTWERPEN 

 

Verslag van 29/5/2019 in Taverne Arena 

 

Aanwezig: Bestuur: Voorzitter:   Van den Bulck Bart 

  Onder voorzitter:   Van Mensel Marcel  

  Sportbestuurder :   Op De Beeck Dirk.  

  Secretaris/Penningmeester:    Masson Louis. 

    
Secretariaat: 

• Controle aanwezigheid van de clubs. 

Afwezig  BPT, FIGUUR 2600, MDC, Rio, Avenue, Hemiksem en West Side. 

BC Rio houdt op te bestaan. Ploeg 1 mag in derde afdeling in BC LUGO fusioneren de NSC 

aangezien zij hier reeds enkele maanden speelde. 

BC De Goeie Que verhuist naar lokaal De Ploeg. 

Nieuwe club in lokaal Schil-Dorp: Schil–Dorp. Welkom in het district. 

Sportbestuurder Lier: Matthias stopt definitief als DSB, er zal op volgende GSC 

afgesproken worden hoe we de taken verdelen.  

Sport:  Laatste week voor BWM Vrij en DB KB.   

  Antwerpen zal NF DB KB en Vrij KB organiseren in BC Real. 

  Mister 100: Is in het gelijk gesteld door BAS. Uitslagen die aanpasbaar waren zijn 

aangepast. 

 Reglement: Is aangepast en goedgekeurd door RvB; enkel nog artikel 2  (lakens) moet nog 

aangepast worden. 

Zal normaal op 20/6 gepubliceerd worden.    

Opmerkingen verslagen:  DV Antwerpen 29/5/19: Geen opmerkingen   

Bestuursleden moeten een Gr Lic hebben (Voorzitter, Sportbestuurder, secretaris en 

schatbewaarder.) 



 

                                           

 
 
 

  

NIDM:  Bezig opstellen reeksen. Gezien de verre verplaatsingen in reeks 3B en 4D mogelijk 

herschikking. 

  Kans dat reeks van kant De Kempen naar enkele ploegen in Limburg moeten. 

  Ook kans dat ploegen uit Brussel naar ons gewest komen.  

 

BWM:  Aanpassingen reglement: DB MT terug naar 2/3de van de punten. Te spelen punten 

moeten nog aangepast  

worden (34 = 23 en 42 = 28)  

Mixt: aanpassen toegelaten punten : 200 vrij toegelaten 

 40 band toegelaten. Mag niet vervangen worden door 30 band die geforceerd 

speelt. 

Nieuw reglement staat op website. 

Voor alle disciplines zullen we trachten naar 12 ploegen te gaan. 

Reeksen met 8 ploegen(Kader?) zullen eindronde moeten spelen. 

 

14 juni prijsuitreiking in de DE PLOEG 

 

Jeugd:  Dank aan organisatoren jeugd tornooien. Tornooi Verhoeven was groot succes met 

17 deelnemers. 

  Volgend jaar zullen er zeker nog tornooien bijkomen. Het district Antwerpen zal 

steun bieden aan clubs 

  uit het district die een jeugdtornooi organiseren. 

 

Doorsturen uitslagen: Vanaf volgend seizoen zullen de gezamenlijk email adressen in gebruik 

worden genomen. 

 

Juiste namen volgen.  

 

 
Financiën: 

    BE09 6511 4958 8857   BIC: KEYTBEBB 

 

Kolom1 
Aantal 
Leden Bijdrage DF  Boetes    5/12 en 4/4 Boeken Te Betalen 

Figuur 2600   +6  € 6 

BPT 14 28 +6 +6  € 46 

BC AVENUE   +6  € 6 

BC WEST SIDE   +6  € 6 

MDC   +6  € 6 

BC HEMIKSEM   +6  € 6 
 

U ontvangt geen andere rekening. Gelieve verslag door te sturen naar uw penningmeester. 

De boeken werden nagezien door Walter en Mario en in orde bevonden. Waarvoor dank. 



 

                                           

 
 
 

Dit jaar een pos saldo voor het district: Voorstel om volgend jaar geen district bijdrage te 

vragen. 

Voorstel is afgewezen, beslissing om bijdrage te behouden en steun aan de jeugd te geven 

Ter info: Nationaal 60 € lidgeld. 

Ook ploegen die ophouden te bestaan moeten financieel in regel zijn. Spelers kunnen 

individueel verantwoordelijk worden gesteld. 

Allerlei: Dank aan Marcel en Dirk voor het fantastische werk dat zij geleverd hebben, en dank aan 

de sportbestuurders voor de prettige samenwerking in het voorbije jaar. 

Lessen arbitrage kunnen aangevraagd worden. Niet de bedoeling dat de mensen die de lessen 

volgen dadelijk als scheidsrechters worden ingezet, maar de algemene kennis verhogen. Info bij 

Bart Van Den Bulk.  

Streefdatum volgende vergadering: eind augustus in taverne “Arena”. 

 

 

 

Louis Masson 

Secretaris District Antwerpen 

louis.masson@telenet.be.  
 


