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 18-05-2020 (92)
Aanwezig : Van Criekinge François, Adriaensen Karel, Masson Louis, Van Mensel Marcel, Op de Beeck Dirk,
Mintjens Patrik, Verkuringen Luc, De Bondt Rudi, Peeters Luc
Vergadering via skype (videoconferentie)

1. Opening door voorzitter
2. Verslag vorige vergadering 24-02-2020 : goedgekeurd
3. Overlopen verslagen
- RVB 27/03/2020, 15/04/2020, 23/04/2020, 07/05/2020
- DC 09/03/2020, 11/05/2020
4. Sport
- Verslag NSC 07/05/2020, 14/05/2020
▪ Competitie NIDM werd afgesloten na de 18de speeldag. Stijgers en dalers worden
bepaald aan de hand van de stand na de 18e speeldag. Betaling premies nog te
beslissen door de RVB
▪ Alle nog te spelen wedstrijden (individueel) na 14/03/2020 worden geannuleerd.
- Verslag GSC 15/05/2020
• Alle nog te spelen wedstrijden (individueel) na 14/03/2020 worden geannuleerd
• BWM : competitie wordt afgesloten per 14/03/2020. Er zijn voor volgend seizoen
geen kampioenen noch dalers. Er is bijgevolg geen prijsuitreiking. Ter
compensatie is er volgend seizoen geen inschrijvingsgeld te betalen voor
deelname aan BWM. Gespeelde wedstrijden tellen wel voor het bepalen van het
gemiddelde. Dus het reglement voor promotie wordt toegepast zoals voorzien in
de sportreglementen. Klachten ivm promotie in te dienen bij het gewestbestuur
(gewestelijk secretaris) Zullen besproken worden op een volgende vergadering.
• Biljartballen Dynasphere worden toegelaten door de NSC. Ballen met puntjes
worden ook toegelaten voor de klassieke disciplines. (Moet nog wel door de RVB
goedgekeurd worden)
5. Jeugd : Op enkele voorstellen ivm de jeugd overgemaakt door de nationale voorzitter Danny Christiaens
aan de RVB werd nog geen antwoord gegeven.
6. Arbitrage : niets te melden
7. Financien : niet besproken
8. Voorstellen van het gewest Antwerpen aan de RVB
Reeds enkele malen heeft het gewest Antwerpen voorstellen gedaan op de algemene statutaire
vergadering (stemrecht in verschillende commissies naargelang het aantal leden; opdeling in een
vlaamse en waalse federatie). Gezien hierop nog steeds geen reactie is gekomen heeft het
bestuur besloten zelf initiatief te nemen. Hiervoor heeft er in de loop van een van de volgende

weken (zodra het coronavirus dit toelaat) een overleg plaats met een afvaardiging van Bilhart en
VBL,
Gewest gaat ook niet akkoord met een verhoging van het lidgeld.
Gewest werkt ook aan een nieuwe website. Momenteel nog in proefperiode

Karel Adriaensen
Gewestelijk secretaris

François Van Criekinge
Gewestelijk voorzitter

