PROVINCIAAL COMITE ANTWERPEN
SEIZOEN 2016 – 2017
PLENAIRE VERGADERING PV nr. 10 dd. 06-03-2017
De voorzitter, dhr. Dankers J., opent de vergadering om 21:30u.
Aanwezig: Dankers J. – Halsberghe J. – Hendrickx H. – Vanhove K. – Van Dyck M. - Van
Tiggelen W. - Wuyts F.
1. VERSLAGEN
Er zijn geen verslagen verschenen op de website van de VBL.
2. BRIEFWISSELING
Alle inkomende briefwisseling werd genoteerd onder de nr. 1329 t/m 1434 en werd doorgegeven
aan de bevoegde commissie voor verdere opvolging.
IN 1386: Dhr. Van Tiggelen W. brengt wedstrijdblad voor met ontbrekende licentie. Bij controle
heeft betrokken speler geen licentie. => administratieve forfait wordt uitgesproken
IN 1387: Dhr. Van Tiggelen W. meldt de vergadering de ontvangst van twee wedstrijdbladen waar
geen van beide ploegen aanwezig waren, nl. ANDSE2C1BH21 (Finas Geel – Phantoms Boom B)
en ANJ18GB1FB20 (Zuiderkempen – Guco Lier) => dhr. Wuyts zal dit nazien.
IN 1395: Dhr. Beugnies B. vraagt info ivm verplaatste wedstrijd waar refs voor aangeduid werden.
=> is waarschijnlijk nog steeds de fout smart-cliënt versus Meyns.
IN 1428: Dhr. Van Tiggelen W. vraagt info ivm niet gespeelde wedstrijd => wordt nagezien door
dhr. Wuyts
Uitgaande briefwisseling
103 klacht tegen Pitzemburg

3. AGENDA
Dhr. Dankers J.:
• Geeft korte feedback aangaande bijeenkomst met de clubs en de VBL. Enige opmerkingen
waren de samenstelling der jeugdreeksen. => zoals elk seizoen zal er een memo opgemaakt
worden hoe deze reeksen worden samengesteld.
Dhr. Halsberghe J.:
• Vraagt of er al afmeldingen zijn voor deelname testwedstrijden/eindronden. => niet veel,
dus zal er door dhr. Wuyts nogmaals een oproep naar de clubs verzonden worden.
Dhr. Hendrickx H.:
• Meldt de vergadering dat hij volgende periode in verlof is:
van 08/05/2017 tm 06/06/2017
van 15/09/2017 tm 06/10/2017, secretariaat zal waargenomen worden door dhr. Halsberghe
Mevr. Vanhove K.:
• Vraagt of er iets gewijzigd is met de regel wijziging van team voor de allerkleinsten
(CD291) => neen, is nog steeds van toepassing.
Dhr. Van Dyck M.:
• Heeft nog steeds zijn opmerking programma “smart-cliënt” en dat van “Meyns”
Dhr. Van Tiggelen W.:
• Brengt enkele wedstrijdbladen voor betreffende niet-gespeelde wedstrijden => dhr. Wuyts
zal deze controleren.

Dhr. Wuyts F.:
• Heeft de “vraag voor officials BvVl aan te duiden” besproken. Deze is gesteld aan het PC en
deze eerst dient voorgelegd te worden in het comité, vooraleer deze te delegeren naar een
andere instantiebetreffende aanduiding tafelofficials voor de BvVl.
Einde der vergadering om 22:30u , volgende vergadering op 03/04/2017
De voorzitter
Dankers J.

