Vergadering GZV 12 november 2011
Aanwezig : Geert, Kurt, Maureen en Stefan
Financieel
Alle aansluitingen van de nieuwe leden zijn in orde. In principe zijn alle nieuwe
aansluitingen geldig als deze op de ledenlijst staan op de site. De lidkaart
wordt dan zo spoedig mogelijk bezorgd.
Er is nog één ploeg die nog moet betalen voor een verplaatsing van een wedstrijd.
Er was één betwiste transfer en deze is ondertussen ook in orde.
Binnenkort zullen verschillende bestuursleden kandidaat lokalen bezoeken en de nodige info
afleveren. Geert zal lokaal Montana en lokaal Rozenveld bezoeken vóór de
jaarwisseling. Maureen zal eens een bezoek brengen aan lokaal 't Brouwerietje
Stefan zal lokaal Mandeldale bezoeken. Snookerpalace in Ingelmunster toonde
ook al interesse om volgend jaar deel te nemen aan de GZV competitie
en is reeds bezocht geweest.
Het invullen van de wedstrijdformulieren
Bij het overlopen van wedstrijdformulieren moeten we helaas vaststellen dat deze
nog te veel fouten bevatten of niet volledig zijn ingevuld.
Vanaf volgende speeldag 26 november zullen nalatigheden worden aangerekend.
Bedrag van de boetes zijn terug te vinden op de site en in het reglementenmapje.
Bekerreglement
Dit jaar wordt een uitzondering gemaakt om te mogen spelen in een bekerfinale.
Indien men 1 maal heeft meegedaan in een bekerwedstrijd dit seizoen, mag men
deelnemen in de finales. Tenminste als zijn ploeg toch de finale mag spelen.
Dit gezien we dit jaar uitzonderlijk niet in poules spelen en dus ook niet veel
wedstrijden moet spelen tot men in de finales zit .
Kampioenenhulde
Enkele voorstellen worden bekeken. Er zal voorkeur gegeven worden aan sponsors
om de zaak in elkaar te steken.
Stefan zal navraag doen bij De Marktfrituur en Kurt bij 't Baguetje.
Datum voor een etentje met bestuursgroep.
Als bedanking voor de belangeloze inzet van alle bestuurleden is er een etentje
gepland op 17 december om deze inspanning te vergoeden.
Bekerreglement
In het reglement zitten enkele kleine foutjes. Stefan zal deze wegwerken.
Volgende bestuursvergadering.
De volgende bijeenkomst gaat door op 25 januari om 20.00 uur in lokaal Quicky.

nodige info

