Vergadering 30 december 2013, lokaal De Kabien.
Aanwezig : Maureen, Geert, Stefan en
Kurt.
De datum van de GZV kampioenschappen is door omstandigheden van andere
evenementen nog eens verplaatst. De kampioenschappen vinden plaats op 26 en 27 april.
Op zaterdag 26 april de individuele kampioenschappen en op zondag 27 april de duo
kampioenschappen. Dit is de datum waarop eigenlijk de WGF kampioenschappen zouden
plaats vinden. Deze zijn dan in laatste instantie verplaatst naar begin van de maand april
namelijk 5 en 12 april. De week daarop, het Paasweekend, zijn er ook belangrijke
biljartevenementen waardoor er zich opnieuw problemen stelden, vandaar de verandering.
Let ook op voor de limiet van 5 wedstrijden om te mogen deelnemen en dit voor 30 maart
bij de individuele kampioenschappen! Inschrijving bedraagt 5€ en daarvoor krijgt de
deelnemer 2 drankbonnen bij tijdig aanmelden in de zaal. Betaling voor 30 maart. De loting
zal ook dan plaats vinden. Er zal een genummerd schema vooraf opgesteld worden en de
deelnemer zal zijn nummer zelf trekken in de zaal.
Sluiting De Loskaai. De ploeg speelt zijn thuiswedstrijden verder in lokaal Eurosnooker. Dit is
bijna naast De Loskaai in de Bleekerijstraat 2b. Iemand van het bestuur zal de biljarttafel
nog gaan bekijken.
Het bestuur heeft ook beslist om volgend seizoen niet meer op zaterdagavond hun
competitie in te plannen. We stellen vast dat dit voor veel ploegen en lokalen negatieve
gevolgen heeft voor het verloop van de avond. Een deel van de spelers verloopt van het
ene lokaal naar het andere, ze wisselen van competitie en verlaten hun ploeg. De
competitie zal op dinsdag of op woensdag gespeeld worden. De keuze van de speeldag zal
hoofdzakelijk afhangen van de sluitingsdag van het lokaal. De reglementen zullen anders
grotendeels dezelfde blijven. Verdere communicatie volgt.
Voor de uitgestelde wedstrijd De Warande 1 - Vrij Polen 1, is tot op heden nog geen datum
door gegeven. Het bestuur heeft beslist dat de wedstrijd gespeeld wordt op 22 februari.
Beide ploegen kunnen wel nog een regeling treffen voor 15 januari.
Wat betreft de dubbele forfait van ploegen : De Loskaai 1 en de forfait van De Rumba. Er is
een schrijven verstuurd naar beide ploegen. De uiterste datum om dit te regelen is 15
januari. Als dit op 15 januari niet in orde is, zullen de ploegen uit competitie genomen
worden.
Volgende bestuursvergadering op 3 februari in lokaal de Kabien om 20.00 uur.
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