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 28-10-2019 (88)

Aanwezig : Van Criekinge François, Mintjens Armand, Adriaensen Karel, Masson Louis, Van Mensel Marcel,
Op de Beeck Dirk, Van Raak Peter, Peeters Luc, Mintjens Patrik, Willems Eddy, Verkuringen Luc
Verontschuldigd : De Bondt Rudi, Smits Mathias
1. Opening door de voorzitter : wenst iedereen welkom in de voor deze gelegenheid gekozen lokaal van
B.C. Zevenbergen
2. Beroep speler Punnewaert tegen zijn promotie op bevel
Speler Punnewaert en ook zijn clubsportbestuurder worden aanhoord alsook enkele
tegenstrevers. Ook werden de resultaten van de afgelopen seizoen bekeken. Het gewestelijk
bestuur is van oordeel dat een promotie op bevel een te zware straf is en aanvaard het beroep
van speler Punnewaert. Dus promotie op bevel gaat niet door
3. Verslag vorige vergadering 21/09/2019 : geen opmerkingen
4. Briefwisseling :
Schrijven van advocaat Himpe : beroep tegen de beslissing van de GSC van 09/10/2019 ivm de
uitslag BWM band. Voor de verdere behandeling van deze zaak zal er eerst kontakt opgenomen
met het nationaal bestuur. (zie ook verslag RVB 15/10/2019 briefwisseling punt 1)
5. Verslag
a. RVB van 20/08/2019, 17/09/2019 en 15/10/2019. Uit de diverse verslagen blijkt dat bij To Do
punten het punt van Antwerpen (gewestelijke verhoudingen ivm stemrecht) nog steeds niet
vermeld is.
b. D.C. 09/09/2019, 27/09/2019
6. Sport
a. Verslag NSC 20/08/2019, 24/09/2019 : geen bemerkingen
b. Verslag GSC 27/09/2019, 09/10/2019 : geen bemerkingen
c. Verslag GSC 28/10/2019 : zie afzonderlijk verslag
7. Jeugd :
Het jeugdtornooi in Biljart Express gepland op 01/12/2019 gaat, wegens een onenigheid tussen de
inrichter en de jeugdcommissie, niet door
Voor de inrichting van jeugdtornooien in het gewest wordt er door het gewest een toelage van
100,- € voorzien (per tornooi)
8. Arbitrage
Examen voor nationaal arbiter op 21/09/2019 : Geslaagd voor Antwerpen : Verkuringen Luc
Door de afwezigheid van de verantwoordelijke : verder geen meldingen

9. Financien :
Peter Van Raak geeft wegens persoonlijke, prive, en gezondheidsproblemen ontslag als
penningmeester. Hij blijft wel in functie tot dat er een opvolger is aangesteld en nadat hij deze
volledig heeft ingewerkt. Bedankt Peter

10. Allerlei : niets

Volgende vergadering : op maandag 02/12/2019 in het lokaal van BC. Herentals

Karel Adriaensen
Gewestelijk secretaris

François Van Criekinge
gewestelijk voorzitter

