Bestuursvergadering GZV dd. 03 december 2015.
In lokaal De Kabien, Izegem te 20.00u.
Aanwezig: Stefan De Backer, Kurt Cardoen (verontschuldigd vanaf 21.15 uur), Maureen Ryckoort en
Geert Librecht.
Verslag vorige vergadering
Er zijn geen opmerkingen.

GZV-kampioenschappen 2016





Programma van 4 dagen in de zaal Vrij Polen. Schema werd opgemaakt. Er zal een affiche gemaakt
worden door Geert voor deze kampioenschappen. Doorsturen naar Maureen voor verbetering en/of
goedkeuring.
Gezien het groot aantal beschikbare leden van + 50 jaar wordt beslist dit kampioenschap in te richten.
Er zijn geen snacks verkrijgbaar in Vrij Polen. Het WGF-bestuur zal hier niet tussenbeide komen gezien er
in de omtrek een broodjeszaak en frituur is.

GZV-kampioenenhulde is zaal Mandeldaele op 18 juni 2016




DJ Ronny De Four is vastgelegd met de belofte dat hijzelf aanwezig zal zijn.
De mogelijkheden aangaande een traiteur worden besproken. Er is nog geen definitieve beslissing.
Geert neemt contact met voorzitter Werner Deguffroy (WGF) omtrent de wederzijdse uitnodigingen naar
de kampioenenhulde.

Website



Tijdens de vergadering wordt de GZV-website aangepast zodat voorzitter Stefan toegang heeft tot alle
pagina’s.
De sponsors moeten nog toegevoegd worden.

Uitslagen



De secretaris maakt soms de opmerking dat bepaalde uitslagen niet zijn doorgekomen via de site.
Nochtans komt er soms melding dat de uitslag wel werd ingevoerd via het formulier op de website.
De secretaris zal nog eens alle uitslagen controleren. Als verantwoordelijke ontvangt hij van “Webnode”
een Excel-lijst met vermelding tot op de seconde wanneer er een formulier is ingevuld. (uitslag, nieuw lid,
wedstrijdwijziging,…)

Wedstrijdwijzigingen





Alle aangevraagde wedstrijdwijzigingen en betalingen worden gecontroleerd in overleg met financieel
verantwoordelijke Maureen.
De wedstrijdwijziging van Pallieter, wegens sluiting van het lokaal (verlof), dient zoals alle wijzigingen
betaald door de ploeg. De oorzaak van de wijziging is een probleem van “innerlijke keuken” waarin het
GZV-bestuur niet tussenbeide komt.
Dergelijke sluitingen kunnen gemeld worden op het inschrijvingsformulier, vóór aanvang van het seizoen,
doch betrokken formulier werd niet overgemaakt door de ploeg Pallieter.

Verslag opgemaakt in opdracht van het GZV-bestuur en publicatie na goedkeuring,
Geert Librecht - verslaggever

