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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 27-01-2020 (90) 
 

Aanwezig : Van Criekinge François, Mintjens Armand, Adriaensen Karel, Masson Louis, Van 
     Mensel Marcel, Peeters Luc, Smits Mathias, Op de Beeck Dirk, Mintjens Patrik,  
              De Bondt Rudi, Verkuringen Luc, Willems Eddy 
 
 
1. Openingswoord door voorzitter  
2. Vorig verslag (27-01-2019) : opmerkingen en wijzigingen 

- Hoger beroep Mister 100 werd behandeld op 16-12-2019. Hoger beroep werd verworpen 
- Rubriek 6 (jeugd) ; bij afwezigheid van Danny Christiaens zal J. Fransen de jeugd 

vertegenwoordigen op de NSC 
- Rubriek 6 (jeugd) nationale finales jeugd. In het begin van het seizoen wordt toch via 

beurtrol de kans geboden aan het voorziene gewest om de organisatie te verzorgen. Indien 
geen interesse wordt het gewest dat wel interesse heeft aangewezen door de NJC ipv dat 
deze finales zouden toegekend worden aan Limburg 

3. Briefwisselling 
- Mail van Ludo Laureyssens (zie jeugd) 
- Mail BC Lugo : De Keersmaekers Alexander wordt het lidmaatschap van .C. Lugo 

ontnomen 
4. Verslagen 

- RVB van14-12-2019 : geen opmerkingen  
- D ;C. 09-12-2019 : nationale databank zal klaar zijn op 15-12-2019.  Toestand nu, ?? 
- 5 K 05-12-2019 : geen opmerkingen 

5. Sport 
- Verslag NSC 26-11-2019 : geen bemerkingen 
- GSC 15-01-2020 : geen bemerkingen 

6. Arbitrage : 
- Volgende maanden nog een zeer drukke période. 

7. Financien : 
- Er zijn nog verschillende clubs die de rekeningen (nationaal en gewestelijk), verzonden 

eind december 2019 moeten betalen. Zij zullen aangemaand worden begin februari door 
de nationale en gewestelijke penningmeester 

 



 

 

 

8. Jeugd 
- Volgens Patrik Mintjens zouden enkele betalingen (in verband met lessen) die door het 

gewest gedaan zijn de laatste 2 jaar niet werden teruggevorderd bij nationaal. 
- Ludo Laureyssens beschuldigt in een mail Patrik Mintjens dat hij beslissingen van het 

jeugdcomite  eigenhandig neemt  (zoals dubbele punten voor deelname aan het 
jeugdtornooi in Brussel). De aanwezige leden van de gewestelijke jeugdcommissie zeggen 
echter dat alle beslissingen unaniem genomen worden en staan volledig achter PM .. 

- Zoals reeds vermeld in het verslag van 02-12-2019 dringt een gesprek tussen de groep 
vrijwilligers rond Bianca en een afvaardiging van de gewestelijke jeugdcommissie  zich op. 
Tot op heden werd dit gesprek  steeds afgewezen door de groep vrijwilligers rond Bianca   

9. Allerlei 
- Algemene statutairre vergadering (Leuven) op 22-02-2020 
- Het gewest heeft recht op 13 effectieve leden.  1ste reserve Peter Truyts wordt toegevoegd 
- Vertegenwoordiging van het gewest in de RVB zou groter moeten zijn.  Daarom stellen 

Debondt Rudi, Masson Louis en Op de Beeck Dirk zich kandidaat. Ook Bianca Otjes zou 
zich kandidaat stellen. 

- Effectieve leden komen nog bijeen om het standpunt van Antwerpen te bespreken 
- Prijsuitreiking BWM : zaterdag 20-06-2020 in zaal Het Veld, Schildebaan 22b, 2240 

Zandhoven 
 
 
 
Volgende vergadering : 24-02-2020 
 
 
Karel Adriaensen     François Van Criekinge 
Gewestelijk secretaris    gewestelijk voorzitter 
   
 


