GZV vergadering van 7 november 2012

Aanwezig : Maureen, Kurt, Geert en Stefan.

Het bestuur heeft unaniem beslist het reglement CO/3 toe te passen voor de ploeg Pallieter 1.
Omdat de ploegverantwoordelijke van deze ploeg zeer vaag blijft naar het bestuur toe over de reden
van het niet opdagen. De Pallieter 1 heeft zelf geen voorstel gedaan om dit probleem op te lossen
naar de tegenstander of naar het bestuur toe. Het niet op de hoogte te brengen van het bestuur op
de avond zelf. En omdat er geen sprake van“overmacht”, zien we ons genoodzaakt het reglement
toe te passen. Deze toepassing houdt in : verlies van Pallieter 1 met een forfaitscore 4 – 0 en 50€
boete. De helft van het bedrag gaat naar het benadeelde lokaal, voor het geleden verlies.
Systeem met 2 reeksen en bonuspunten, na de eerste ronde moet nog eens beter toegelicht worden.
De ploegen worden na de eerste ronde in twee reeksen ingedeeld. De winnaar van de eerste ronde
krijgt 5 bonuspunten, gevolgd door de tweede 4 bonuspunten, de derde 3, de vierde 2 en de vijfde 1
bonuspunt. De volgende 6 ploegen (ploeg 7 tot en met 12) in de “tweede reeks”, krijgen de zelfde
bonuspunten in de zelfde volgorde. Het individueel klassement blijft doorlopen wel met 2
afzonderlijke individuele winnaars per reeks.
Individueel kampioenschap. De wedstrijdlimiet om te mogen deelnemen wordt terug op 5
wedstrijden gebracht. Er zijn nog voldoende wedstrijden om deze limiet te halen. De prijzen voor
deze kampioenschappen worden opgewaardeerd. Een aandenken, gratis eten en een mooie
naturaprijs is echt een “mooie motivatie” om deelnemers aan te trekken. Het inschrijven zal dit
seizoen 5€ kosten per inschrijving. Dit zal de mensen wat beter doen nadenken en het informatieblad
doen lezen voor ze inschrijven. Voor dit bedrag krijgt de deelnemer 2 drankbonnen wanneer hij zich
aanmeldt in de zaal van lokaal Vrij Polen. De inschrijvingen zullen rond 1mei verstuurd worden en
zullen moeten binnen zijn voor 1 juni.
Uitbreiding van de Krvgb. Wij vinden het jammer dat er afgeweken wordt van hun grote troef, hun
eigen zone, Roeselare.
Voorbereiding kampioenenhulde op 29/6/2013 in lokaal Het Middenstandshuis. Er werden enkele
voorstellen op tafel gelegd. Er zal nu verder gewerkt worden aan deze voorstellen wat betreft prijs en
haalbaarheid. Het voorstel is ribbetjes of halve kip aan het spit. De DJ van dienst JR moet nog
bevestigen. Dit zal normaal komende week gebeuren.
Het bestuur plant een team building in zoals ieder seizoen. Er ligt nog geen datum vast. Voorstellen
zijn 27 januari of 3 februari. Bestuurslid Kurt zal dit jaar het evenement organiseren.
Volgende vergadering op 9 januari. De daarop volgende bijeenkomsten zijn voorzien op woensdag 6
maart en op woensdag 8 mei.

