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Aangesloten bij
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Zetel/Siège Café Sport Martelarenplein, 13 B-3000 Leuven

GEWEST ANTWERPEN
Verslag van de gewestelijke vergadering van 06/10/2020 (94)
Aanwezig : Van Criekinge F, Adriaensen K., Masson L., Mintjens P., Willems E., Peeters L.,
De Bondt R., De Bondt A., Truyts P., Smits M., Op de Beeck D.,
Verontschuldigd : Van Mensel M.

1. Openingswoord door voorzitter
2. Sluitingsuur cafés
Juist voor het begin van de vergadering kwam het bericht dat de cafés om 23.00 uur moeten
sluiten. Wat met wedstrijden BWM ?
a. Eerste voorstel om voor alle wedstrijden te spelen naar een categorie lager dan normaal (vb
27 naar 22, 42 naar 34)
b. Na controle kon dit niet gerealiseerd worden, omdat het computerprogramma dat niet toelaat
Dan was het voorstel om voor vrijspel (laag), kader en drieband klein te spelen naar 2/3 van
de punten, vrijspel hoog en drieband match naar ½ van de punten. Nadat dit aan de clubs
werd medegedeeld kwamen er een aantal reacties van de clubs. Zij wensen naar de volledige
punten te spelen en verkiezen om evt. vroeger te beginnen .Dit werd dan ook door de GSC
aangenomen.
c. De reeds geplande wedstrijd « Schaal Biljardin » van oktober worden verschoven naar
november
3. Toekomst van de KBBB
Na de toelichting op de ASV wordt er overeengekomen om verder samen te werken met VBL en
Bilhart voor oprichting van een Vlaamse liga onder de vleugels van de KBBB. Modaliteiten
moeten nog uitgewerkt worden.
4. Benoemingen :
a. Ondervoorzitter : Mintjens Patrik
b. Penningmeester : Truyts Peter neemt deze taak over van Peter Van Raak
c. Jeugdverantwoordelijke : De Bondt Andy
5. Website :
Afspraak om na een proefperiode van 3 maanden te zien hoe ver men staat, om nadien eventueel
een vast contract op te maken. Voorlopige kostprijs : 150, € per maand. Wij verwachten volgende
maand reeds een eerste versie te zien.
6. Jeugd :
Andy geeft een overzicht hoe hij de werking van de jeugdcommissie ziet. Hij zal via scholen
jongeren trachten warm te maken om aan te sluiten. Hij zal zich laten bijstaan door Peter
Verreyde. Hij gaat over verder werken op de basis van het JRC en dit indien mogelijk nog uit te

breiden naar andere gewesten. Hij heeft reeds een onderhoud gehad met Danielle Lebruyn en
concrete afspraken gemaakt. Lesgevers moeten via het geijkte document binnen de 30 dagen
betaald worden. De NSC is ontbonden en er worden kandidaten gezocht voor jeugd
coördinatoren. Er zouden reeds enkele kandidaten zijn (Jan Verhulst en Bianca Otjes)
7. De verslagen van de RVB, DC, district Lier/Mechelen, district Antwerpen en district Turnhout/Mol werden
door allen gelezen en er waren geen opmerkingen. Er zou een vergadering van de RVB geweest zijn op
3 sept. waarvan nog geen verslag werd verspreid.

Volgende vergadering 23/11/2020

Karel Adriaensen
Gewestelijk secretaris

François Van Criekinge
gewestelijk voorzitter

