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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 dinsdag 07-122021 (100)
Aanwezig : Verreyde Peter, Adriaensen Karel, Op de Beeck Dirk, De Bondt Rudi,
Van Raak Peter, Willems Eddy, Van Loy Jos, Masson Louis (via skype)
Verontschuldigd : Peeters Luc, Lebruyn Danielle,

1. Verslag vorige vergadering (02/11/2021) : goedgekeurd
2. Verslagen
RVB 23/11/2021 : geen opmerkingen
NSC 23/11/2021 : bemerking : goed nederlans gebruiken :
drieband ipv 3 kussens. Verder geen opmerkingen
GSC 26/11/2021 : geen bemerkingen
3. Financien : betaling rekeningen : 4 clubs hebben nog niet betaald.
Bij niet betaling einde week zal een aanmanig gestuurd worden.
Op 15/12/2021 moet de rekening nationaal betaald worden. Als er
dan nog openstaande rekeningen zijn zullen ook deze niet mee
betaald worden.
4. Mailing aan alle leden ivm coronamaatregelen en sluitingsuur
(23.00 uur) : de leden hebben hierop positief gereageerd. Mailing
zal op regelmatige basis gebeuren door de voorzitter.
5. Sport : er is een discussie ivm de toepassing van het proportioneel
gemiddelde dat gebruikt worden in de disciplines vrij, kader en
band. Bij promotie wordt nog het laagst te spelen gemiddelde van
het oude getal gebruikt
6. Enquête wat met de biljartsport in de toekomst. Kortelings is er
een overleg met de andere keusporten (snooker en tapbiljart) en

de vlaamse sportfederatie om aan te sluiten bij de vlaamse
sportfederatie. Gesprekken worden afgewacht en zullen via de
nieuwsbrief medegedeeld worden.
7. Jeugd : gezien de huidige toestand is er nog geen juiste datum te
bepalen voor de start van het vooropgestelde project.
8. Begroting : de begroting werd opgemaakt met een nadelig saldo.
9. Verbetering en hernieuwing van de website : Peter is hier nog mee
bezig. Na te zien hoe de betaling kan verwerkt worden in de
boekhouding.
10.
Prijsuitreiking BWM : voorziene datum is 24.06.2022 (als
corona het toelaat). Plaats is nog te bepalen.

Volgende vergadering ; dinsdag 04/02/2022
Adriaensen Karel
Gewestelijk secretaris

Verreyde Peter
gewestelijk voorzitter

