GZV vergadering van 20 juli 2012
Aanwezig : Maureen, Kurt, Geert en Stefan.

Het is moeilijk inschatten hoe sterk de nieuwe ploegen zullen zijn en in welke reeks ze het
best passen. Om met geen twee gemixte reeksen te beginnen heeft het bestuur beslist om
het seizoen 2012 - 2013 te starten in één reeks. In deze gezamenlijke heenronde zal bepaald
worden wie te sterk is voor reeks 2 en wie beter in reeks 1 speelt. Op die manier moeten
geen “sterke” nieuwe ploegen afkampen tegen de wat makkelijker ploegen in onze
ploegencompetitie en in de Bekercompetitie. In deze ranking zullen bonuspunten te
verdienen zijn. Meer uitleg op de verplichte bijeenkomst van 1 september 2012 in lokaal Vrij
Polen. Het is verplicht (20€ indien niemand aanwezig) om met 1 afgevaardigde per ploeg
aanwezig te zijn op deze bijeenkomst. Alle documenten, lidkaarten enz. worden daar aan de
ploegen overhandigd.
Er zal ook een woordje uitleg gegeven worden over de aangepaste reglementering rond het
strafpunt en de bal in de “grote en kleine” verdedigingsdriehoek. Er zal een aangepast
spelreglement gemaakt worden om in de reglementenbundel toe te voegen. Ook zal het
reglement aangevuld worden omtrent de winnaar van het individueel klassement van de
ploegencompetitie. Vorig seizoen waren 2 speler zo dicht elkaar geëindigd dat we geen één
van de twee spelers als winnaar konden uitroepen daar we dit niet normaal niet van plan
waren en dat dit ook niet in ons reglement was opgenomen.
Ondertussen zijn alle ploegen bekend. In laatste instantie waren er nog moeilijkheden die
voor onverwachte vertraging zorgden. Alles is ondertussen geregeld en kan de speelkalender
gemaakt worden. Tussendoor mogen we ook melden dat er interesse was vanuit lokaal De
Sportwereld te Wingene maar deze haakten ook op het laatste moment af wegens een
gebrek aan vaste spelers. Er zal ook moeten gezocht worden naar een nieuw hoofdlokaal
daar lokaal Quicky niet meer kan deelnemen aan onze competitie.
Ook moeten de sponsors nog gezocht en bezocht worden. Er is nog ruimte vrij op de site en
affiche. Sponsoren kan vanaf 50€ en dit voor een volledig seizoen. Indien interesse neem
contact op met een bestuurslid.
Zoals ondertussen al bekend zal zijn is onze Bekersponsor, De Grot ook niet meer van de
partij. De Bekercompetitie wordt overgenomen door ons lokaal De Kabien.
Financieel : Eerstdaags zal iedere ploeg zijn afrekening krijgen met een overzicht. De lokalen
De Grot en Quicky zullen hun borgsom terug gestort krijgen.

Op onze site zal nog extra info toegevoegd worden : historiek van onze federatie, onze
ploegen en hun spelers. Daar wij ondertussen aan ons vierde seizoen beginnen, vinden we
dit interessante informatie.
De Lidkaarten worden geel van kleur voor het seizoen 2012 – 2013.

