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 24-02-2020 (91)
Aanwezig : Van Criekinge François, Mintjens Armand, Adriaensen Karel, Masson Louis, Van
Mensel Marcel, Peeters Luc, Op de Beeck Dirk, Mintjens Patrik, Willems Eddy
Verontschuldigd : Smits Mathias, De Bondt Rudi, Verkuringen Luc

1. Openingswoord door voorzitter : vraagt een minuut van ingetogen stilte voor het
overlijden van onze leden Gabriels Eddy en De Beukelaer Hugo
2. Vorig verslag (27-01-2020) : goedgekeurd
3. Verslagen
- RVB 21-01-2020 : nog geen kandidaat voor nationaal penningmeester
- DC 17-02-2020 : vanaf volgend seizoen zal er aan de clubs gevraagd
worden zich akkoord te verklaren met de vigerende sportreglementen
4. Sport :
- Verslag NSC 28-01-2020 : wijziging sportreglementen : art 2/3 :de
speelballen dienen vervaardigd te zijn uit 95% verdichte fenol hars. Art
2/2 f : in éénzelfde lokaal en in dezelfde competitie is het niet toegelaten
om op verschillende lakens te spelen
- Verslag GSC 15-01-2020 : beroep tegen uitspraak BWM Match Lugo 5 –
Lugo 2 te behandelen op volgende gewestelijke vergadering. Betrokkenen
zullen verwitigd worden en kunnen hun relaas eventueel reeds per mail
laten geworden.
5. Jeugd :
- Verslag gewestelijke jeugdcommissie 13-02-2020. Aantrekken van meer
jeugdspelers. Voorstel om een biljarttafel te plaatsen in het Wijnegem
Schoppingscenter – plaatsen van een biljart in scholen en/of internaten
- Jeugdtornooi in BC De Middel op 07/03/2020 : 16 inschrijvingen. Op dit
tornooi is er ook de prijsuitreiking van JRC.

- Vergadering verklaart zich akkoord met een toelage van 200,- € voor het
JRC.
- - volgende bijeenkomst van de GJC op 07/03/2020 (tornooi De Middel)
6. Arbitrage :
Vaststellling : de verplaatsingskosten voor de arbiters bedraagt soms meer
dan de arbitragevergoeding. Voorstel : minder nationale arbiters aanduiden
en clubs vragen zelf arbiters te voorzien. Eventueel ook de nationale
voorwedstrijden op een andere manier te spelen.
7. Allerlei :
- ASV Leuven van 22-02-200
Volgende leden van het gewest werden verkozen voor de raad van
bestuur : De Bondt Rudi en Masson Louis.
Begroting werd voorlopig goedgekeurd met het verhoging van het
lidgeld naar 70-, € en het spelen van 31 nationale finales
Het voorstel van Antwerpen om het aantal stemmen in commissies een
gewicht te geven in verhouding tot het aantal aangesloten leden werd
besproken. Ieder gewest moet dit bespreken en hun besluit laten
weten aan de nationale secretaris. (tegen 10/04/2020) Dit zal dan
samen met het budget worden besproken op een Bijzondere algemene
vergadering op 25/04/2020

Volgende vergadering : 23/03/2020

Karel Adriaensen
Gewestelijk secretaris

François Van Criekinge
gewestelijk voorzitter

