GZV vergadering van 6 maart 2013
Aanwezig : Maureen, Geert en Stefan. Verontschuldigd: Kurt
Geen opmerkingen over de vorige vergadering.
Financieel : onkosten voor het drukken affiches eindronde 55 € en aankoop cartridges voor faxtoestel 49,80 €. ’t
Baguetje Izegem zal 50€ overschrijven voor sponsoring op de GZV affiche. De Gilde krijgt nog 25€ voor de forfait
van De Welkom 1 voor het forfait geven van de wedstrijd De Gilde 1 – De Welkom 1. Er is reeds 50€ gestort van
De Pallieter 1 voor de forfait tegen De Warande 1. Wel moet nog een bedrag van 50€ betaald worden voor het
niet verder afwerken van hun overige wedstrijden van dit seizoen. Een bericht zal toegevoegd worden op de site
en het bestuur stuurt nog een schrijven naar De Pallieter. De helft van het bedrag gaat naar lokaal De Warande
voor het geleden verlies van die avond.
Eerste speeldag : twee wedstrijden gingen niet door. Dit heeft ook te maken met het laat kenbaar maken van de
kalender voor de eindronde. Wel is bij de start een kalender met alle speeldata aan de ploegverantwoordelijken
meegegeven. We hebben wel vernomen dat de ploegverantwoordelijke van Vrij Polen 1 een langere periode niet
beschikbaar was. Hij had waarschijnlijk niets gezien op de site waardoor er verwarring ontstaan was. De Welkom
1 had geen spelers en Vrij Polen 1 had dus ook geen ploeg. Het bestuur heeft beslist dat de wedstrijd Vrij Polen 1
– Vrij Polen 2 moet gespeeld worden voor 23 maart. Voorlopig nog geen aanvraag binnen. Vanaf volgend seizoen
kost het verplaatsen van een wedstrijd 12.5€ als deze aanvraag binnen is 8 dagen voor de wedstrijd. Komt de
aanvraag binnen na deze periode dan kan de wedstrijd nog verplaatst worden met toestemming van de
tegenstrever maar deze verplaatsing zal 25€ kosten. Verplaatsen van wedstrijden gaat nu blijkbaar te makkelijk.
De historiek van alle finalisten doorheen het bestaan van de GZV is doorgestuurd naar Geert. Dit was in de vorige
vergadering aangevraagd door Geert . Hij zal deze lijst op de site plaatsen. Stefan zal nog opzoekingen doen om
eventueel de derde en vierde plaatsen toe te voegen aan deze lijst van finalisten.
Er zijn wijzigingen in het BGB reglement goedgekeurd :
Wijzigingen inzake het spelreglement vanaf seizoen 2013 – 2014.
-

-

-

Ballen uit het biljart (SP7 7.6) : wanneer men één of meerdere ballen van de tegenstrever uit het biljart
speelt, wordt ( worden ) deze in doel gestoken. De overtreder heeft beurtverlies, andere verplaatste
ballen worden teruggeplaatst en de speelbal wordt op het strafpunt geplaatst, ook indien men door
dezelfde stoot geldig doelt.
Strafpunt : het reglement wordt aangepast. De bal zal volgens de keuze van de tegenstrever op strafpunt
1, 2 of 3 kunnen geplaatst worden. Strafpunt 3 is in het boskader ( zie figuur 4 -strafpunten) op de
lengteas van het biljart, rakend aan de tweede dop, ( gerekend vanuit het doel van de overtreder ).
Bal in de kleine driehoek bij de opgangstoot : Indien de bal bij de opgangstoot in de kleine driehoek
komt, is men niet langer verplicht om met deze bal verder te spelen. Dit is geldig voor beide spelers.

Naturaprijzen en of waardebonnen moeten ook nog aangekocht worden voor GZV kampioenschappen en
winnaar individueel klassement van de ploegencompetitie. Maureen en Stefan zullen sponsors bezoeken om dit
te regelen.
Feestelijkheden : Er was een voorstel om een act of een optreden toe te voegen op de kampioenenhulde van 29
juni. Enkele voorstellen liggen op tafel om een band te laten optreden.
Ook is een voorstel van Geert goedgekeurd om een GZV eetfestijn te organiseren. Geert en Maureen zoeken een
geschikte locatie om dit te laten door gaan.

