
 

 

 

KONINKLIJKE BELGISCHE BILJARTBOND V.Z.W. 

FEDERATION ROYALE BELGE DE BILLARD A.S.B.L. 

 

 Aangesloten bij     Union Mondiale de Billard 

 Affilié     Confédération Européenne de Billard 

      Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité 

                   Comité Olympique et Interfédéral Belge  
Zetel/Siège Café Sport Martelarenplein, 13 B-3000 Leuven         
 

 

 

 

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

Verslag van de gewestelijke vergadering van dinsdag 22/06/2021 (97) 

 
Aanwezig : Van Criekinge Francois, Mintjens Patrik, Adriaensen Karel, Masson Louis, Truyts Peter, 
  Peeters Luc, Op de Beeck Dirk, De Bondt Rudi, Willems Eddy 
Verontschuldigd : De Bondt Andy, Smits Mathias  
 
1. Opening door F. Van Criekinge : wenst iedereen welkom op de eerste fysieke vergadering na 

zovele maanden en vraagt een minuut van ingetogen stilte voor de overleden leden en 
familieleden 

2. Vorige vergaderingen : de verslagen van de vergaderingen 09.03.2021 en 19/04/2021 waren 
nog niet goedgekeurd.  Na enige discussie ivm punten 6,7,80 en 10 van het verslag van 
09.03.2021 en de opmerkingen van  het verslag van 19/04/2021 werden beide verslagen 
goedgekeurd. 

3. Briefwisseling : De Bondt Andy heeft wegens familiale problemen zijn mandaat on hold gezet. 
Wij wensen hem en zijn familie  veel sterkte toe en een volledig herstel van zijn echtgenote. 

4. Verslagen RVB 30/01/2021, 23/02/2021, 23/03/2021, 08/05/2021, 25/05/2021 en 12/06/2021 
werden overlopen en besproken.   
Verslagen van de districten Antwerpen (15/06/2021) en Lier/Mechelen (12/06/2021) : geen 
opmerkingen 

5. Sport : verslagen NSC 16/02/2021, 02/03/2021, 16/03/2021, 30/3/2021, 17/04/2021, 
25/05/2021 :  Te onthouden : wijziging in de sportreglementen ivm NIDM (te spelen punten in de 
reeksen) en promoties.  Zie sportreglementen op de site nationaal. 
Louis geeft ook nog een toelichting ivm de nieuwe regeling in het gewest Antwerpen naar de te 
spelen punten in vrjspel, kader en band. 

6. Jeugd : coupe van Beem wordt ook in 2021 niet ingericht. B.C. De Ploeg zal volgend speeljaar 
2021-2022 de nationale jeugdfinales inrichten.   Peter Verreyde zal het werk als 
jeugdcoordinator in het gewest voorlopig verder zetten. 

7. Arbitrage : 
8. Financien : 

- Peter geeft een overzicht van de huidige kastoestand. Zal op de volgende statutaire 
vergadering toegelicht worden 

- Voor het sportjaar 2021-2021 wordt er geen inschrijvingsgeld gevraagd door het 
gewest voor de BWM 



 

 

 

- Er zijn nog een aantal openstaande rekeningen ivm de sportkalender van het 
afgelopen seizoen.  De betrokken clubs zullen nogmaals worden aangeschreven 

- De nieuwe nationale penningmeester vraagt een overzicht van hoe de toelages van 
nationaal aan de gewesten besteed worden.  Peter heeft dit opgemaakt en zal dit 
overmaken aan de nationale penningmeester. 

- Begroting voor volgend seizoen zal de op de volgende statutaire vergadering van het 
gewest toegelicht worden  

- De opmaak van de sportkalender van volgend seizoen wordt door Patrick Mintjens 
gecoordineerd. 

- De afrekeningen van de onkosten van de bestuurders worden herbekeken. 
9. Allerlei :  

- Toekomst van de Belgische biljartsport en het gewest Antwerpen  Het gewestbestuur 
dringt reeds lang aan bij nationaal om over te gaan tot de oprichting van een vlaamse 
en waalse vleugel onder de nationale bond.  Aangezien er hier nog steeds geen 
beweging komt overweegt het gewest een enquête te houden onder de spelers van 
het gewest. Eerst zouden de clubs aangeschreven worden die dit eerst kunnen 
overleggen met hun leden en nadien ook een navraag bij de leden doen. 

- Statutaire vergadering nationaal en gewestelijk : datums nog te bepalen 
 
 
Volgende vergadering : op uitnodiging 
 
 
Karel Adriaensen       Francois van Criekinge 
Gewestelijk secretaris      gewestelijk voorzitter 


