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

Verslag van de gewestelijke vergadering van dinsdag 01/03/2016 (56) 
 

Aanwezig : Kuhn Karel, Adriaensen Karel, Verstraelen Leo, De Coninck François, Van Mensel Marcel, 
        Peeters Luc, Masson Louis 
Verontschuldigd : Don Porto Carero Sonja, Geeraerts Gustaaf, Mintjens Armand, Mintjens Patrik 
 

1. Openingswoord door voorzitter Karel Kuhn : bedankt alle bestuursleden en effectieve leden voor hun 
eendrachtig optreden op de ASV van 20/02/2016.  Het gewest Antwerpen hoopt  op een goede 
samenwerking met de nieuwe nationale voorzitter (A. Standaert). 

2. Briefwisseling :  
- mail ivm eventuele reclame op de website : wordt niet op ingegaan  

      3.  Verslag vorige vergadering (01/02/2016) : goedgekeurd 
      4.   Overzicht verslagen : allen gelezen en geen opmerkingen 
 - ASV 20/02/2016 : 
 - RVB 26/01/2016, 20/02/2016  
 - DC 08/02/2016 
 - district Turnhout/Mol 27/01/2016 
 - district Antwerpen 27/012/2016 
     5.  Sport  
 - verslag NSC 03/02/2016 : te onthouden : voorstel om nationale finale andere klassen 2 jaarlijks te   
  organiseren 
 - verslag GSC 01/03/2016 : zie afzonderlijk verslag 
     6.  Jeugd : 
 - vraag naar inrichter nationale finale U 21 vrijspel op groot biljart 
 - lessen aan Handelsschool Turnhout 
  - School overweegt om dit volgend schooljaar opnieuw in hun programma op te nemen 
  -  na te gaan welke mogelijkheden er hiervoor zijn 
  -  te betreuren dat er vanuit het district Turnhout/Mol geen lesgevers aanwezig waren 
 - bij afwezigheid van Sonja op een vergadering van de NJC zal Louis Masson hier naartoe gaan 
     7.  Financiën 
 - toestand boetekas op heden : 478,- € 
     8.  Arbitrage : 
 - te noteren dat er nog verschillende nationale finales te arbitreren zijn dit seizoen 
      9. Allerlei : Louis Masson drong er nogmaals op aan voor de goede werking van de nationale databank. 
 Er werd hiervoor door LV een mail verzonden aan de desbetreffende werkgroep. 
 
 
Volgende vergadering : maandag 04/04/2016 
 
Karel Adriaensen         Karel Kuhn 
gewestelijk secretaris         gewestelijk voorzitter 


