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GEWEST ANTWERPEN
Bijeenkomst op woensdag 04/08/2021 in B.C. Lugo
Aanwezig : Adriaensen Karel, Masson Louis, De Bondt Rudi, Op de Beeck Dirk, Peeters Luc
Willems Eddy
◼ Sportkalender 2021-2022 : nog enkele fouten werden gemeld. Hopelijk nu volledig in orde
◼ Ontslag voorzitter François van Criekinge : functie wordt voorlopig waargenomen door OVZ
Mintjens Patrik. Na de volgende algemene statutaire vergadering (met verkiezingen) zal een
nieuwe voorzitter gekozen worden
◼ Effectieve leden : gezien het huidige ledenaantal (980) heeft het gewest Antwerpen recht op 10
effectieve leden. Momenteel hebben wij nog 12 effectieve leden, dus verkiezingen zijn niet
noodzakelijk
◼ Statutaire vergadering in september. Geplande datum : 25.09.2021. Locatie : Mollenhof of B.C.
Lugo
◼ Lakens Royal Pro : er is een discussie tussen de RVB en de NSC. Momenteel worden er meer
lakens Royal Pro gelegd dan wollen, zowel in het Gewest Antwerpen als in de gewesten
Limburg. Op zaterdag 07.08.2021 is er RVB en de vraag zal daar nogmaals gesteld worden.
◼ Nationaal heeft nog steeds geen rekeningen van het seizoen 2020-2021 opgezonden. Vraag zal
op de volgende RVB gesteld worden door Rudi om deze niet meer op te maken
◼ Kalenders BWM zijn na vele wijzigingen uiteindelijk definitief. Indien nog wijzigingen moeten
gebeuren zal dit door de clubs onderling moeten worden afgesproken
◼ Zaterdag 07.08.2021 is er RVB, waarop het budget 2021-2022 zal besproken worden. Onze
leden van de RVB zullen er op toezien dat het budget voor het gewest niet nadelig uitvalt. Het
zal geen gemakkelijke oefening worden, gezien het dalende ledenaantal nationaal.
◼ Algemene statutaire vergadering nationaal is voorzien op zaterdag 18.09.2021. Er wordt nog
een bijeenkomst voorzien met de effectieve leden om deze vergadering voor te bereiden
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