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GEWEST ANTWERPEN
Verslag van de gewestelijke vergadering van zaterdag 12/12/2015 (54)
Aanwezig : Kuhn Karel, Adriaensen Karel, Mintjens Armand, Verstraelen Leo, De Coninck François,
Van Mensel Marcel, Don Porto Carero Sonja, Peeters Luc, Mintjens Patrik
Verontschuldigd : Geeraerts Gustaaf, Masson Louis

1. Openingswoord voorzitter :
- wenst Mintjens Patrik een gelukkige verjaardag
- geeft een toelichting bij het doel van deze vergadering en ook de reden van de wijziging van de datum
2. Verslag vorige vergadering : goedgekeurd
punt 9 allerlei : dit item werd op de RVB van 21/11/2015 aangebracht, 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.
3. Briefwisseling :
- schrijven speler Van den Broeck Alfons ivm zijn niet aanwezig zijn op de gewestelijke finale 40 pt vrij
klein biljart. Zal beantwoord worden door de secretaris
4. Verslagen
- RVB 21/11/2015 : geen opmerkingen
- DC 9/11/2015 : geen opmerkingen
- district Turnhout/Mol 28/10/2015 : geen opmerkingen
5. Sport
- verslag NSC 18/11/2015
punt 6. reglementen : er wordt afgesproken dat in de volgende NSC van woensdag 16/12/2015
enkel en alleen over de competitiehervorming zal worden gedebatteerd zodat tijdig een degelijk
compromis kan worden bereikt : In verband hiermee heeft François De Coninck een voorstel
uitgewerkt dat de steun krijgt van het gewest Antwerpen
verder geen opmerkingen over dit verslag
6. Jeugd
- verslag NJC 16/10/2015 : Sonja kon zich niet volledig akkoord verklaren met dit verslag (er werd geen
melding gemaakt van de initiaties die het gewest Antwerpen levert voor de jeugd
- NJC 08/12/2015 : Sonja geeft een toelichting bij deze vergadering :
er wordt voorgesteld af te stappen van officiële kledij in jeugdtornooien
er gebeurt geen opmaak van de nationale jeugdkalender
- vraag naar diploma’s voor de gewestelijke jeugdkampioenen
- afgesproken vergoeding voor de Antwerpse spelers in de Coup Van Beem

7. Arbitrage
- verslag NAC 26/11/2015

François Van Crieckinge kan niet aanwezig zijn in Blankenberge. Wordt vervangen door
Rudi De Bondt
Een scheidsrechter leidt de wedstrijd steeds “rechtstaande”.
8. Financiën
- nog enkele clubs hebben de rekening nationale niet betaald. Zullen aangemaand worden
- er moeten ook nog enkele boetes betaald worden.
9. Allerlei :
- datum prijsuitreiking BWM : vrijdag 10/06/2016
- om vergaderingen ordentelijk te laten verlopen werd overeengekomen om de maandelijkse
gewestelijke vergaderingen te laten plaatsgrijpen in Hotel “De Swaen” in Herentals. Hier hebben
wij een afzonderlijk lokaal, zodat wij niet gestoord worden door aanwezige klanten.
- er is een nieuwe voorraad speldjes gewest- en districtskampioenen
- volgende vergadering zal het voorgestelde budget uitvoering besproken worden
- het gewest Antwerpen zal de evoluties op nationaal vlak (voorzittersverkiezing) met argusogen volgen
en de kandidaat-voorzitters op hun volgende vergadering uitnodigen om hun visie op de volgende
jaren kenbaar te maken.

Volgende vergadering :
maandag 01-02-2016
Hotel De Swaen
aanvang : 19.00 uur

Karel Adriaensen
gewestelijk secretaris

Karel Kuhn
gewestelijk voorzitter

