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 26/10/2015 (52)
Aanwezig : Kuhn Karel, Adriaensen Karel, Mintjens Armand, Verstraelen Leo, Don Porto Carero Sonja,
Peeters Luc, Mintjens Patrik, Van Mensel Marcel, Masson Louis, Geeraerts Gustaaf
Verontschuldigd : De Coninck François
1. Openingswoord :
2. Goedkeuring vorig verslag
3. Briefwisseling
a. verzonden mail ivm tijdig beginnen wedstrijden
b. brief Krijt op Tijd Meer ivm dag (zaterdag) algemene vergadering
c. mail Woondecor : juiste gegevens club en clubsportbestuurder
d. klacht van B.C. Noorderkempen (zie ook verslag Sportcommissie)
4. Verslagen
a. Raad van Bestuur 12/10/2015
Varia nr 3 : Er zou een Belgische editie van de Biljarballen van 16 pagina’s kunnen verzekerd worden als er
lid 5,- € aangerekend word waarvan 3 pagina’s gereserveerd voor de KBBB. Kan niet goeggekeurd worden door het gewest Antwerpen

werkgroep ICT : opmerking van het gewest Antwerpen : waarom was daar iemand aanwezig die niet
aangeduid was.
Sport
a.. NSC 14/10/2015 : geen opmerkingen
b. GSC 28/10/2015 : zie afzonderlijk verslag
Jeugd
verslag NJC 16/10/2015
- inrichting NF U 17 door BC De Coeck
- er zijn momenteel aanvragen voor 5 tornooien
- nat. website van de jeugd (op de nat. website) wordt door D. Ackx bijgehouden
- nationale finales op 2 en 3/04 2016, ingericht door Biljartvrienden Gent
- man zal via facebook trachten jeugdspelers aan te trekken
Arbitrage :
verslag NAC 18/06/2015
gewest : infosessie zullen gegeven worden door P.M. in samenwerking met François Van Crieckinge
en Bart Van den Bulck
arbitrage op gewestvlak verloopt op wieltjes.
Financien
- saldo op heden boetekas : 227,72 €
- voor het seizoen 2013-2014 moeten nog enkele lessen vergoed worden (enkele papieren zoek
geraakt). Dit wordt geregeld.
b.

5.

6.

7.

8.

9. Allerlei
- speldjes kampioenen zijn besteld en zullen eerstdaags geleverd worden.
- de uiteenzetting van Kris Bostoen werd zeer positief gevonden en het lijkt ons aangewezen dat deze
persoon dit ook in andere gewesten zou geven en men zal het voorstel doen aan de RVB om hem
hier te horen.

Volgende vergadering : maandag 14/12/2015

Karel Adriaensen
Gewestelijk secretaris

Karel Kuhn
Gewestelijk voorzitter

