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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 maandag 17/08/2015 (50) 
 

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

1. Openingswoord : 
a. De voorzitter bedankt de mensen van de sportcommissie voor het reeds geleverde werk 

2. Verslag vorige vergadering (18/05/2015) : goedgekeurd 
3. Briefwisseling 

a. verzonden email ivm vacatures nationaal: NSB, nat. penningmeester en voorzitter NAC 
4. Verslagen :  

a. RVB 26/05/2015, 09/06/2015 en 07/07/2015 : te onthouden dat volgende klasses opnieuw 
ontdubbeld worden : 40-55 band MB, 90-120 vrij MB, 70-90 kader 47/2 MB, 120-160 K38 
KB, en 160-210 vrij KB 

b. district Antwerpen : geen opmerkingen 
5.  Sport :  

a. verslagen NSC 29/04/2015, 08/07/2015 en 05/08/2015  
i. buitenlande spelers (ere- en hoofdklasse) mogen niet deelnemen aan de BVB MB 
ii. Beker van Belgie klein biljart : iedereen mag deelnemen 
iii. enkele aanpassingen NIDM (minimum te spelen wedstrijden – effectieve spelers – 

bedraagt voor iedereen voortaan 11)   
b. GSC 17/08/2015 : zie afzonderlijk verslag 

6. Jeugd :  
a. Sonja heeft een opmerking ivm het citaat in het verslag van NSC van 29/04/2015 : meer 

jeugdlessen nodig, meer begeleiding, niveau jeugd te laag) 
b. Sonja heeft ook opmerkingen ivm de nationale jeugdwebsite (evt. te koppelen aan deze van het 

gewest 
c. Geoffrey Dresselaerts is deelnemer van het WK juniores in Korea (06-05/09/2015) 
d. Coupe van Beem op 21/22 en 23/08/2015 

7. Arbitrage :  
a. door het gewest Antwerpen worden 2 arbiters afgevaardigd op de Coupe Van Beem 
b. 1ste arbiters zijn nodig in het weekend van 05/06/09/2015 

8. Financien : nog 2 clubs dienen een administratieve boete te betalen.  Dit dient te gebeuren voor 
25/08/2015 

 
 
 
 
 



                                                   
 
 

 
 
 
 

9. Allerlei :  
a. er komen in het gewest 5 nieuwe lokalen bij (worden vermeld in de sportkalender) 
b. volgende algemene statutaire vergadering op zaterdag 26/09/2015 met verkiezing van het 

gewestelijk bestuur en effectieve leden (leden die ons gewest vertegenwoordigen op de algemene 
statutaire vergadering nationaal.  Er zal nog een rondschrijven gedaan worden om kandidaturen 
in te dienen. 

c. evaluatie prijsuitreiking : voorstel wordt gedaan om volgend jaar reeds vooraf een rondschrijven te 
doen om het juiste aantal deelnemers te kennen. 
 
 
 
 
 
 

Karel Adriaensen       Karel Kuhn 
gewestelijk secretaris       gewestelijk voorzitter. 

 
 
 


