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G E W E S T  A N T W E R P E N  
G E W E S T   A N T W E R P E N    

 
Verslag van de bijeenkomst gewestelijk bestuur – effectieve leden 05/08/2020 
 
 
Aanwezig : Van Criekinge Francois, Adriaensen Karel, Van Mensel Marcel, Masson Louis, Willems Eddy, 
        Op de Beeck, Mintjens Patrik, Peeters Luc, Kuhn Karel, Lauvrijs Rene, Van den Bulck Bart,  
        Toelen Eddie, Truyts Peter 
 
 
 
1. Opening door voorzitter F.Van Criekinge : één minuut van stilte voor de overleden leden (o.a. 

Mintjens Armand) 
2. Besprekeng budget : na langdurig overleg gaat de vergadering niet akkoord met het voorgestelde 

budget : 
- Er gaat te veel geld naar de ereklassespelers 
- Geen verhoging van het lidgeld 
- Niet akkoord met de vermindering van de toelagen aan de gewesten en de jeugd 
- Wat gebeurt er met het uitgespaarde bedrag van vorig seizoen wegens het niet spelen 

van diverse finales 
- Er mogen slechts 31 nationale finales gespeeld worden 
- Het gewest wenst inzage van de tussentijdse balans en de boekhouding 

3. Wat met heropstart van de competitie : gezien de onzekerheid van het coronavirus en de reeds 
opgemaakte kalenders BWM en  NIDM zal de competitie opgestart worden.  Wijzigingen aan de 
kalenders kunnen door de clubs onderling afgesproken worden.  Hopelijk kunnen we de competitie 
volledig afwerken 

4. Briefwisseling met RVB en NSB : algemene opmerking dat mails gezonden aan de RVB van de NSB 
niet beantwoord worden.   

5. Jeugd : Andy bereidt een dossier voor  
6. Sportreglementen : opmerkingen ivm de lijst van ereklassers voor volgend seizoen : welke 

reglementering werd hier gevolgd? 
7. Algemene statutaire vergadering kan wegens de coronareglementen niet doorgaan op 05/09/2020. 

Zodra de toestand het toelaat zal een nieuwe datum vastgelegd worden. 
8. Karel Kuhn geeft zijn ontslag als effectief lid. Indien het gewest volgend seizoen nog recht heeft op 13 

effectieve leden wordt hij opgevolgd door de 1ste reserve (Mintjens Patrik) 
9. Het gewest heeft vastgesteld dat de KBBB nationaal in gebreke blijft voor vele wettelijke 

verplichtingen. 
 



 

 

 

10. François heeft een mail ontvangen van  Erfgoedlab Antwerpen met de vraag naar toto’s van mensen 
die gepassioneerd zijn door het biljarten. Foto’s zullen tentoon gesteld worden in het MAS tijdens de 
periode mei 2021-jan 2022).  (Mail werd vandaag doorgezonden aan alle clubs) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karel Adriaensen        François Van Criekinge 
Gewestelijk secretaris       gewestelijk secretaris 

 


