GZV bestuursvergadering van 7/06/2011
Aanwezig: Kurt, Geert, Maureen en Stefan.

Feest
* Trofeeën zijn besteld bij Tom Kesteloot zoals vorig jaar.
* De koude schotels zullen afzonderlijk besteld worden bij 't Baguetje in Izegem.
* Tom Kesteloot is ook uitgenodigd en zou dan ook de trofeeën meebrengen.
* Sponsers zijn ook uitgenodigd, de uitnodigingen zijn verstuurd.
* Dj staat vast, uur van aankomst : 1800 uur en speelklaar om 1900 uur.
* Terug chips halen voor receptie en desserts voor het feest .

Nieuwe ploegen
* De Warande zal deze week zijn formulier doorfaxen, de twee andere lokalen volgen.
* De lijst van lokaal De Loskaai is binnen. Een lid had nog boete openstaan. Dit is
ondertussen in orde. Het lokaal wil nog een afstandsmeter verkrijgen. Deze zal
op 15 juni bij een bezoek van Kurt en Stefan bezorgt worden.

Nieuw seizoen
* Reglementenmapjes moeten worden aangemaakt, er zitten wel nog tegenstrijdigheden in !
Geert zal deze bekijken en bewerken.
* Hoofdlokaal, terug Quicky's ?
Het bestuur zal eerstdaags contact opnemen met Nico en deze zaak bespreken.
* Beker, terug De Grot ? Daar zijn momenteel weeral interne problemen.
Andere mogelijkheden worden bekeken omdat hier geen zekerheid meer is over
het verdere bestaan van dit lokaal.
* Algemene bijeenkomst, op 20 augustus in het hoofdlokaal. Let op, deze is verplicht voor
iedere ploegverantwoordelijke lokaalhouders zijn ook toegelaten maar zonder verplichting.
Alle papieren worden dan uitgedeeld. Starten doen we om 18 00 uur.
* Volgend seizoen is deelname aan kampioenschap niet meer gratis door het groot aantal
forfaits. Wie wenst deel te nemen zal daarvoor 5€ inschrijving moeten betalen. Daarvoor
krijgt elke speler die deelneemt op de finaledag 2 drankbonnetjes terug bij het
aanmelden in de zaal.
We ondervinden dat gratis inschrijven gemakkelijker gaat dan deelnemen. Als een klein
bedrag moet betaald worden zal er al iets beter gekeken worden naar de
inschrijvingsformulieren, denken we.
De mogelijkheden om de kampioenschappen te spelen in een zaal worden ook eens
beter bekeken. Alles op één dag afwerken (per dicipline) moet haalbaar zijn.

