GZV vergadering GZV 8/10/2015, lokaal De Kabien.
Aanwezig: Maureen, Stefan en Kurt. Afwezig, verontschuldigd: Geert
Bemerkingen vorige vergadering?
Er wordt nog verder gesproken over het programma van de GZV Kampioenschappen tijdens het
Pinksterweekend in mei. De verdeling van de verschillende klassen is terug te vinden op het jaaroverzicht
2015 – 2016. Alles stond al vast maar, er moet nog nagekeken worden of Kampioenschappen plus 50
haalbaar waren op zondag 15 mei. Geert moet dit eens bekijken. Er zal een verdeling gemaakt worden over
alle bestuursleden om altijd een minimum bezetting te garanderen op dit evenement. Dit zorgt er ook voor
dat niet alles op één of twee personen valt. Geert moet zien op welke dagen hij kan komen, gezien zijn verre
verplaatsing naar de zaal. Vroeg opstarten of later afsluiten kan ook. De rest van de dagen zal dan bekeken
worden en verdeeld onder de rest van de bestuursleden. Als dit kan tegen volgende vergadering. Er zal ook
eens gekeken worden of er iets kan aangeboden worden om te eten op deze dagen, broodjes hotdogs of
broodjes met worst. Dit wordt ook bekeken in samenspraak met Eddy, de zaakvoerder. Stefan zal hierover
spreken met Eddy.
Verplaatsen wedstrijd Pallieter – Arena 4e speeldag van 22/9/2015.
De ploegverantwoordelijke van de ploeg Arena had de avond voor de dag van de wedstrijd een bericht
gestuurd via Facebook dat hij de wedstrijd wou verplaatsen naar 29/12/2015. Omdat niet onmiddellijk
gereageerd werd, werden andere bestuursleden ook op andere manieren gecontacteerd. Opgegeven reden :
niet genoeg spelers. De manier waarop deze wedstrijd uitgesteld werd, is zeer bedenkelijk. Het bestuur
heeft beslist het reglement toe te passen : de financiële regeling €25 te storten tegen 1 november en er
moet nog een officiële aanvraag ingediend worden door de ploegverantwoordelijke van Arena, tegen 1
november uiterlijk. Indien dit niet in orde komt, wordt de forfaitregeling toegepast. Dit betekent €50 boete,
waarvan €25 naar het benadeelde lokaal en punten verlies voor Arena, uitslag Pallieter – Arena 4 - 0. Er
wordt een schrijven gericht aan de ploegverantwoordelijke Nik Flamand en lokaalhouder Henk Casteleyn,
zodat geen dubbelzinnigheden uitgelokt kunnen worden.
Wedstrijdwijziging Pallieter tegen Vrij Polen.
De regeling is reeds officieel gebeurd. De bedoeling is dat de wedstrijd door gaat in lokaal Vrij Polen daar het
lokaal, Pallieter dan gesloten is. Het lokaal is gesloten wegens verlof. Dit verlof werd voor het begin van het
seizoen niet doorgegeven aan het bestuur, waardoor de wedstrijd enkel kan gewijzigd worden van
thuislokaal en niet verplaatst worden. Op het inschrijvingsblad voor het lokaal is het doorgeven van het
verlof voorzien. Als het lokaal dit niet benut, kan er achteraf geen extra regeling (wijzigen datum) getroffen
worden.
Financieel
De aanvraag en de betaling van nieuwe spelers: Nick Debruyne en Renaat Scheyvinck zijn in orde. Zie site!
Indienen uitslagen
Het is niet meer toegestaan uitslagen door te faxen. Alle uitslagen worden digitaal door gegeven. Het is
praktisch en heel simpel om dit via de site in te geven. Indien de ploegverantwoordelijke over een deftige

smart Phone beschikt of een tablet die verbinding op het internet kan maken kan hij de uitslag via deze
media onmiddellijk doorgeven na de wedstrijd, in het lokaal. Als er lokaalhouders zijn die hierover nog wat
uitleg wensen wil ik gerust nog eens wat uitleg komen geven ter plaatse. We kunnen ons wel voorstellen dat
de eerste stap zorgt voor wat angst, vandaar dit extra gebaar.
GZV site
Stefan stelt voor om terug links op de site te plaatsen van andere biljart gerelateerde verenigingen en
lokalen. Ook moet de knop ‘klik hier’ op de oude site onmiddellijk toegang geven tot de nieuwe GZV site. Dit
moet aangepast worden om de bezoeker beter naar de nieuwe GZV site te leiden.
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