Vergadering GZV 2 maart 2011
Aanwezigen, Maureen, Kurt en Stefan.
Verontschuldigd , Geert.
Welkom aan onze nieuwe kracht, Maureen Ryckoort die ons team zal versterken.
Probleem met ploeg De Grot 1 in de wedstrijd 't Molentje 1 tegen De Grot 1.
De eerste speler van De Grot 1 was niet aanwezig om 19.30 uur. Na onderhandelen aan de
telefoon zijn we dan tot een akkoord gekomen. Beide ploegen zijn aan de wedstrijd
begonnen. Tot 20.30 uur geen probleem, ware het niet dat speler nummer 3 ook niet ter
plaatse was om 20.30 uur. De wedstrijd is gewoon verder gegaan maar het formulier is niet
afgetekend door ploegverantwoordelijke van 't Molentje 1. Op het formulier staat speler 1 en 3 te laat.
Beslissing bestuur :
Daar er een akkoord was om de wedstrijd te laten door gaan omdat tweede speler iets te laat toe
gekomen was, zal hier ook geen rekening meegehouden worden. Wat echter de derde late
aankomst betreft wordt CO/2 punt 2 toegepast worden, dus individueel forfait.
Uiteraard zal de einduitslag nu van 1 - 3 naar 2 - 2 aangepast worden.
Er moet hier wel nog eens gezegd, dat in dergelijke gevallen niet gespeeld hoeft te worden. Het is
natuurlijk confronterend ter plaatse voor de "te laat" komer maar zo is het nu éénmaal.
Wees tijdig op de afspraak ! Zo vermijdt men problemen.
Vastleggen traiteur voor GZV feest. Op 1 maart gebeld maar in vergadering. Er zal nog terug
contact opgenomen worden om prijs en beschikbaarheid te checken.
Mag er contact op genomen worden met dj Ronny of zijn er andere voorstellen ?
Ronny De Four is niet vrij, hij laat nog weten of zoon Kenny (idem vorig jaar) wel beschikbaar is.
Is er al een aanpassing (voorstel) van het reglement op gebied van aanwezigheid tijdens een
competitie of bekerwedstrijd? Het is de bedoeling een reglement in te voeren zodat er altijd twee
spelende leden aanwezig moeten blijven.
Papieren voor het inschrijven GZV kampioenschap zijn verstuurd ( binnen 13 maart).
Loting op 16 april om 14.00 uur gevolgd door de volgende bestuursvergadering.
Oppassen met de finaledata ! Deze zijn allemaal één dag doorgeschoven door het WGF feest.
Finaledag duo's : 28 mei en finaledag individueel 29 mei in lokaal Quicky.

Verschillende wedstrijdformulieren worden onzorgvuldig ingevuld, daarom moeten boetes
worden toegepast bij niet correct ingevulde formulieren.
Gebeurt dit best tijdens een bestuursvergadering of is er een andere mogelijkheid?
Niet of verkeerde gegevens invullen zal onmiddellijk aangerekend worden.
Toepassen voor alle gevallen na 19 januari. Iedereen was gewaarschuwd. Zie berichten
op de GZV site.

