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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 02-12-2019 (89) 
 

 
 Aanwezig : Van Criekinge François, Mintjens Armand, Adriaensen Karel, Masson Louis Van Mensel 
          Marcel, Op de Beeck Dirk, Mintjens Patrik, Willems Eddy, De Bondt Rudi 
     Verontschuldigd : Smits Mathias, Verkuringen Luc, Van Raak Peter 
 
 
1. Opening door voorzitter Van Criekinge François 
2. Vorig verslag (28-10-2019à : goedgekeurd 
3. Briefwisseling : 

-  hoger beroep Mister 100 tegen uitspraak GSC van 09.10.2019.  Hoger beroep zal behandeld 
worden op maandag 16-12-2019.  Alle betrokkenen zullen worden uitgenodigd. 

- Mails ivm werking gewestelijke jeugdcommissie (zie bij jeugd) 
4. Verslagen  

- RVB 19-11-20189 : wij betreuren dat onze vraag voor de gewestelijke verhoudingen ivm het 
stemrecht (zie ons verslag van 28-10-2019) nog niet besproken werd.  Er wordt een uitgewerkt 

voorstel door ons gewest overgemaakt. Opmerking briefwisseling punt 8 (samenwerking met 

Kristof Lemmens) : ook de gewesten dienen betrokken te worden voor de verdere uitwerking van 

de nat. Site 

- D.C. 14-10-2019 : geen bemerkingen 
5. Sport : 

- Verslag NSC 29-10-2019 : enkel biljartballen met punten zijn toegelaten en er moet een certificaat 
van de fabrikant zijn met de melding uit welk materiaal deze ballen zijn vervaardigd en dit na 
goedkeuring door de NSC 

- Verslag GSC 02-12-2019 : zie afzonderlijk verslag 
6. Jeugd  

- Verslag NJC 20-11-2019 : punt 4 : Met verbazing lezen wij dat ex-voorzitter Fransen J. de 
vergadering van NSC mag blijven bijwonen 

- Omwille van het feit dat er moeilijk kandidaten worden gevonden om de nationale finales van de 
jeugd in te richten (met beurtrol) wordt besloten om deze finales in de toekomst toe te wijzen aan 
Limburg en dit naar analogie met andere nationale finales (multi’s, BVB) 

- Naar aanleiding van de ontvangen mail van de groep vrijwilligers rond Bianca (met aantijgingen 
aan het gewestelijk jeugdbestuur) wordt voorgesteld een ontmoeting te organiseren tussen een 
afvaardiging van de gewestelijke jeugdcommissie, voorzitter F. Van Criekinge en Bianca en 
Danielle Lebruyn.   

 



 

 

 

 
 

-_ onkostennota’s van lessen dienen op het geijkte formulier ingediend  te worden, met vermelding 
van het rekeningnummer van de lesgever en voorzien van de handtekening. Onkostennota’s 
kunnen ook maar ingediend worden nadat deze lessen gegeven zijn.  Deze onkostennota’s dienen 
overhandigd te worden aan de voorzitter van de NJC, die zorgt voor de betaling. 
- volgende groepsles is voorzien op zaterdag 21-12-2019. 

- Op 01 december was er een geslaagde jeugdclinic in Biljart Express met o.a. Frederic Caudron,      
Eddy Leppens, Jef Philipoom en J.P de Bruyn (initiatief van BC. Biljartexpress en hun uitbater) 

  
7. Arbitrage : 

- Op 11/10/2019 was er een arbitragecursus in KBC Biljartvrienden met 5 deelnemers (Volders 
Mario, Proost Luc, Geudens Ludo, Vloemans Patrick en Van Loon Eddy) 

 
- Volgende arbiters van ons gewest zullen aangeduid worden voor de multi’s in Blankenberge : Van 

Eester Jozef, Verkuringen Luc, Delvaux Benny, Spoormans Martin, De Bondt Rudi en Van den 
Bulck Bart 

8. Financien :   
-  Rekeningen van het gewest zullen door Peter opgemaakt worden en verzonden worden naar het 

correspondentieadres (email) van de club) 
- Na het ontslag van Peter (zie vorig verslag) is de post van penningmeester vacant.  Kandidaten 

kunnen zich melden bij de gewestelijk secretaris en dit voor 01.02.2020.  Het bestuur bedankt 
Peter voor het geleverde werk. 
 

9. Allerlei  
- Prijsuitreiking BWM : nog af te spreken 

 
 
 

Volgende vergadering : maandag 27/01/2020 
 
 
 
Adriaensen Karel      Van Criekinge François 
Gewestelijk secretaris     Gewestelijk voorzitter.   


