Vergadering 16 oktober 2013, lokaal De Kabien.
Aanwezig : Maureen, Geert en Stefan.
Kurt was verontschuldigd.

GZV kampioenschappen 2013 kunnen beter niet doorgaan op de voorziene datum (weekend 12 april)
maar beter een week later, op het weekend van Pasen. We zouden dit als volgt kunnen indelen :
Zaterdag individueel en op Paasmaandag 21 april de duo’s. Het weekend van 19 april is gereserveerd in
Vrij Polen. Het is aanbevolen de affiches in de lokalen aan te passen en dus van datum aan te passen. Er
zal nog een aangepast formulier toegestuurd worden aan alle ploegen. Uiteraard zal de juiste datum op
de inschrijvingsformulieren staan.
Uitbreiding van de competitie. We zouden een onderzoek doen naar de reden van het niet verder
uitbeiden van onze competitie. Op de laatste hulde had Geert meegedeeld dat het bestuur een navraag
zou doen naar de reden hiervan. Hoe pakken we dit verder aan ? Geert had een formulier mee met een
paar gerichte vragen. Er zou kunnen gekozen worden tussen spelen op dinsdag, woensdag en
donderdag. Dat beslist de thuisploeg. Hierdoor kan het thuislokaal de sluitingsdag behouden en kunnen
er meer dan twee ploegen per biljart spelen. Inschrijving zou 12.5€ kosten en het lokaal kan kiezen om
een bijdrage van 20€ te betalen of een bijdrage van 50€ betalen waar dan de sponsoring op de affiche
inbegrepen zit. Het aanvangsuur van 19.30 blijft behouden. Alles moet afgerond zijn tegen 30 juni
2014.
Er zijn geruchten dat een ploeg een niet aangesloten speler zou opgesteld hebben voor een wedstrijd
in onze GZV competitie. Het bestuur zal waakzaam blijven en indien nodig streng optreden. Laat dit
een verwittiging zijn voor de mensen die er ook al aan gedacht hadden om op die manier forfaits te
ontwijken.
Feest, Dj JR bleek een goede keuze gezien het late sluitingsuur van vorige hulde. Dit jaar zal geen extra
optreden plaats vinden. Dit paste niet totaal in het plaatje. We zullen ook al eens kijken wat we kunnen
voorschotelen. We zullen hier eens rondvragen.
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