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 01/02/2016 (55)

Aanwezig : Kuhn Karel, Adriaensen Karel, Mintjens Armand, Verstraelen Leo, De Coninck François,
Van Mensel Marcel, Don Porto Carero Sonja, Geeraerts Gustaaf, Peeters Luc, Masson Louis,
Van den Bulck Bart (effectief lid)
Verontschuldigd : Mintjens Patrik
1. Openingswoord door voorzitter Karel Kuhn : benadrukt dat wij op de algemene statutaire vergadering
van 20/02/2016, met verkiezingen voor een nationaal voorzitter en leden van de raad van bestuur
als één geheel moeten optreden, dwz dat het gewest een eensgezind standpunt moet en zal
innemen. Daarom werden de kandidaat-voorzitters (Van Goethem Benny en Standaert Arthur)
vandaag uitgenodigd om hun visie en doelstellingen op deze vergadering te komen toelichten.
2. Verslag vorige vergadering : goedgekeurd
3. Briefwisseling : verzonden mails aan nationale kampioenen Bax Walter (artistiek) en Van Genechten
Gustaaf (120 punten vrijspel klein biljart)
4. Verslagen
- RVB 26/01/2016 : nog geen verslag – toelichting door Karel Adriaensen
opmerking van de vergadering : waarom wordt het verslag de ene keer eerst in draftversie
opgemaakt en de andere keer zelfs ’s avonds nog verzonden aan de leden van de raad van
bestuur + leden van het D.C, secretarissen van de gewesten + leden van de NSC
…/...:
5. Toelichting door de heer Standaert Arthur met zijn visie op de toekomst van de biljartsport (+/- 1 uur)
6. Toelichting door de heer Van Van Goethem Benny met zijn visie op de toekomst van de biljartsport
(+/- 1 uur)
7. Bespreking door het bestuur van beide kandidaten en bepalen standpunt van het gewest.
8. Bespreking van de kandidaten als lid van de raad van bestuur
9. Bespreking voorgesteld budget. Opmerkingen zullen op de algemene statutaire vergadering gebracht
worden.
10. Jeugdlessen gegeven in Turnhout : onkosten gemaakt door de lesgevers worden vergoeding (dranken en
verplaatsingen aan de helft van de normale vergoeding)
11. Cadeau aan te kopen voor afscheidnemend nationaal voorzitter (Sonja)
12. De rest van de dagorde wordt verschoven naar onze volgende vergadering.

Volgende vergadering : dinsdag 01/03/2016
Karel Adriaensen
gewestelijk secretaris

Karel Kuhn
gewestelijk voorzitter

