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GEWEST ANTWERPEN
Verslag van de gewestelijke vergadering van maandag 21/09/2015 (51)
Aanwezig : Kuhn Karel, Adriaensen Karel, Mintjens Armand, De Coninck François, Peeters Luc,
Verstraelen Leo, Van Mensel Marcel, Mintjens Patrik, Don Porto Carero Sonja
Verontschuldigd : Masson Louis, Geeraerts Gustaaf
1. Openingswoord voorzitter
2. Vorig verslag : goedgekeurd
3. Briefwisseling
- verzenden uitnodiging algemene statutaire vergadering
4. Verslagen
- RVB 01/09/2015 : benoeming Leo Verstraelen tot nat. penningmeester, Patrik Mintjens
tot nat. sportbestuurder en Benny Van Goethem voor voorzitter arbitragecommissie
- D.C. 14/09/2015 : opmerking varia ivm verzamelboekjes : volgens Karel Adriaensen
moeten er nog zijn bij de nat. secretaris.
- verslagen districten Antwerpen (19/08), Lier/Mechelen (20/08), Turnhout/Mol (26/08)
(geen opmerkingen)
5. Sport
- de verantwoordelijke sportbestuurders voor de nationale finales in het gewest moeten nog
aangeduid worden
6.. Jeugd
- jaarkalender voor de jeugd werd voorgesteld
- jeugdkampioenschappen worden ingericht volgens het cascadesysteem (1ste finale 30 punten
in oct. 2015)
- jeugdlijsten nog op te maken (16 spelers in Antwerpen)
- het gewest zal dit jaar niet deelnemen aan de doe aan sport beurs. Bedoeling is om het aantal
jeugdlessen uit te breiden
6. Arbitrage :
- François Van Crieckinge is secretaris van de gewestelijke arbitragecommissie
- veel voorkomende fout : aankondiging laatste punten moet zijn : nog (-) punten en niet voor (-)
- er zal getracht worden, op vraag van de clubs, om lessen in te richten
7. Financiën
- achterstallige betaling van Wilkowski (deelname in Brandenburg) is betaald
- balans 2014-2015 werd na toelichting van Leo goedgekeurd
8. Allerlei
- problemen met de nat. verantwoordelijke ledenbestand : Het gewest betreurt de houding van de
nat. verantwoordelijke van het ledenbestand (Robert Monissen) ivm vrijgave van gegevens van
de aangesloten leden, waarbij het gewest van oordeel is dat de privacy niet wordt geschonden.
Nationale sportbestuurder en nat. verantwoordelijke voor de NIDM dienen onverwijld is het bezit
van alle gegevens van de leden.

- kandidaten bestuursleden : na het rondschrijven aan de clubs werden volgende kandidaturen
ontvangen door de secretaris : Adriaensen Karel, De Coninck François, Don Porto Carero Sonja,
Geeraerts Gustaaf, Masson Louis, Mintjens Armand, Mintjens Patrik, Peeters Luc, Van Mensel
Marcel en Verstraelen Leo (totaal 10)
- kandidaten effectieve leden : hiervoor werden volgende kandidaturen ingezonden bij de
secretaris : Adriaensen Karel, De Coninck François, Deckx Lie, Don Porto Carero Sonja,
Geeraerts Gustaaf, Masson Louis, Mintjens Armand, Mintjens Patrik, Pauwels François,
Peeters Luc, Toelen Eddy, Van Kuyk Sandra, Van Mensel Marcel, Verstraelen Leo en
Willems Eddy (totaal 15)
P.S. : Karel Kuhn werd vorig jaar reeds verkozen voor 4 jaar.
- speldjes kampioen : voorraad is uitgeput en na lang zoeken en vergelijken op internet werd
een leverancier gevonden in Nederland. Karel Kuhn neemt op zich deze te gaan bestellen.
- zaterdag 26/09/2015 na de algemene statutaire vergadering is er een evaluatie van deze
vergadering.

Volgende vergadering : maandag 26/10/2015

Karel Adriaensen
gewestelijk secretaris

Karel Kuhn
gewestelijk voorzitter

