Verslag vergadering 17/9/2009 in lokaal Quicky.
Aanwezig: Kurt, Geert en Stefan

Verloop van de infovoormiddag.
Eerst werd een bestuursvergadering gehouden om dan over te gaan naar de infovoormiddag.

De te handelen punten waren:
Wedstrijdwijziging:
Vanaf nu geldt de toepassing van de formulieren voor het verplaatsen en wijzigen van wedstrijden. Omdat er
verwarring rond het verplaatsen van wedstrijden ontstaan is. Telefonische afspraken door de
ploegverantwoordelijken zijn niet voldoende. Bij telefonische afspraken maken de ploegverantwoordelijken
een regeling om bv. een wedstrijd te verplaatsen van lokaal. Na een tijdje schept dit verwarring. Dat kan dan
achteraf niet meer gecontroleerd worden door de betrokken lokalen en ploegen.
Bij het invullen van het formulier ‘wedstrijdwijziging’ wordt de wijziging ook op de website geplaatst. Op
deze manier kunnen de betrokken ploegen ook achteraf hun wijzigingen gaan controleren en heeft het
bestuur ook meer overzicht over dit gebeuren.
Binnenbrengen wedstrijdformulieren:
Wedstrijdformulieren kunnen op twee manieren worden binnengebracht. De gemakkelijkste manier is
natuurlijk per fax naar het nummer: 051/48 63 55. Afgeven in lokaal Quicky is ook toegelaten. Als het in de
brievenbus wordt gestopt wordt van lokaal Quicky wordt er wel gevraagd om dit telefonisch te melden
op zondagvoormiddag aan Stefan De Backer, zo weten we waar het formulier is achtergelaten.
Wat komt op de pagina "financieel" op onze website?
Het bestuur zal de boetes van de ploegen en spelers niet op de site publiceren. Dit is een zaak tussen federatie
en betrokken spelers en ploegen.
De kop op de GZV site “financieel” zal veranderd worden in “activiteiten”. Alle lokalen en leden kunnen op
op deze plaats hun activiteiten bekend maken. Ze moeten tijdig hun evenementen doorsturen en wij
plaatsen deze dan op onze site.

De infovoormiddag:
Omdat er ploegen waren die niet zo vertrouwd waren met het kaderspel, had het bestuur besloten een extra
inspanning te leveren voor onze beginnende ploegen. Alle ploegen werden van dit gebeuren op de hoogte
gebracht via mail, via de site en voor de lokalen zonder computer werd een brief afgegeven in het lokaal.
Op deze infovergadering zouden alle door de leden gestelde vragen beantwoord worden door Nationaal
wedstrijdleider BGB, Geert Librecht.
Aantal aanwezigen: nul.
Het bestuur is dan ook heel tevreden dat iedereen ondertussen vertrouwd is met het kaderspel reglement.

