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G E W E S T  A N T W E R P E N  
 
 
Bijeenkomst op dinsdag 24/08/2021 in Het Veld te Zandhoven 
 
Aanwezig : Mintjens Patrik, Willems Eddy Adriaensen Karel, Van Criekinge François (bestuursleden 
en ex-bestuurslid).  Lauvrijs Rene, Van den Bulck Bart, Toelen Eddy (effectieve leden niet 
bestuursleden) 
 
 
1. De aanwezige effectieve leden (niet bestuursleden) zijn geen kandidaat om deel uit te maken 

van het gewestelijk bestuur 
2. Standpunt ASV voorzien op 18/09/2021 : gezien we nog geen weet hebben van de opgestelde 

begroting kunnen we hierover niets zeggen. Wel weten we via Bart Van den Bulck (aangeduide 
rekeningnazichter) dat er nog geen contrôle geweest. 

3. Cumul in de vereniging : vele bestuursleden maken deel uit van verschillende commissies, dit 
werkt belangenvermenging in de hand (vb effectieve leden die ook deel uit maken van de RVB) 

4. De vraag van het gewest (sinds vele jaren) ivm de gewestelijke verhoudingen in het stemrecht 
heeft nog steeds niets opgeleverd. 

5. Uitslag van de enquête ivm de toekomst van de KBBB wijst uit dat de meerderheid van de 
spelers  van mening is dat er iets moet veranderen. Er zijn 539 gestarte vragenlijsten, waarvan 
er 398 werden afgerond.  Slechts 14,29% van de antwoorden heeft het vertrouwen in de huidige 
werking van de KBBB.  75,74% wenst dat we moeten proberen een vlaamse VZW op te starten 
met de nationale KBBB als overkoepelende koepel.  58,79% wenst over te gaan tot de 
oprichting van een vlaamse VZW met de andere vlaamse gewesten indien de nationale KBBB 
niet bereid is dit te doen.  Voorstel is hiervoor een comite op te richten met medewerking van 
ADL, TDL en Bilhart. 

6. Rene Lauvrijs wenst dat de effectieve leden (geen lid van het gewestelijk bestuur) meer 
betrokken worden bij de gewestwerking. 

 
Karel Adriaensen       Patrik Mintjens 
Secretaris        ondervoorzitter 
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