Agenda bestuursvergadering GZV dd. 4 febr. 2016.

Oostende te 20.00u.
Aanwezig: Stefan De Backer, Maureen Ryckoort, Kurt Cardoen en Geert Librecht.
Financieel
Boetes in orde?
Kasverslag: kennis genomen van toestand.
Uitnodigen besturen WGF en KRVGB naar feest GZV. Stefan neemt contact met de voorzitters.
Opmerking vorige vergadering
Traiteur voor de GZV hulde 2016, Maureen brengt enkele voorstellen.
Website
Er ontbreken enkele verslagen van bestuursvergaderingen op de website.
Hierdoor stellen veel leden vragen over de play-offs en ranking.
Dit staat beschreven in het verslag van 27 juli 2015. Ook het verslag van 3 december ontbreekt op de
website.
Geert brengt dit zo vlug mogelijk in orde doch het is duidelijk dat een directe opvolging noodzakelijk is.
Ranking
Verder verloop van de ranking: De behaalde punten in de voorronde tellen verder mee in de play-offs.
De eerste 8 spelers van de 4 play-offs spelen afzonderlijk per reeks de finales op vrijdag 13 mei.
Loting gebeurt ter plaatse.
Play-offs
De 1e van iedere play-off start met 4 bonuspunten, de 2e met 3 bonuspunten, de 3e met 2 bonuspunten, de
4e met 1 bonuspunt en de 5e met 0 bonuspunten.
Organisatie GZV-kampioenschappen
Er wordt contact genomen met Dhr. José Lannoo. Er worden 3 biljarts besteld. Er zullen in totaal 5 biljarts
beschikbaar zijn. De muntinsteek is gratis. (vorig jaar € 1.00)
Ter compensatie voor de gratis muntinsteek zal maar 1 bonnetje (vorig jaar 2) overhandigd worden aan de
deelnemers.
Deelname aan kampioenschap +50. Algemene regel: wie 50 jaar is of wordt in het jaar van de organisatie
mag deelnemen.
Voor dit jaar betekent dit al wie geboren is in 1966 of vroeger.
Individuele kampioenschappen A-B-C-D. Men mag enkel in eigen reeks deelnemen. Leden met letterwaarde
NA moeten deelnemen in de A-reeks. Leden met letterwaarde ND moeten deelnemen in de D-reeks.
Opmaak formulieren GZV Kampioenschappen 2016-02-03
De formulieren worden opgemaakt door Maureen en verstuurd vóór het eind van de maand!
Kampioenschappen 13-14-15 en 16 mei.

*Reeksen:

vrijdag 13 mei:
zaterdag 14 mei:
zondag 15 mei:
maandag 16 mei:

Ranking in 4 reeksen per play-off.
Duo’s hogere reeks en lagere reeks
Duo’s Mixt en +50.
Individueel A-B-C-D.

Opmaak Kalender en affiche 2e ronde of play-offs
Opmaak regeling play-offs > Geert?.
Affiche zal opgemaakt worden in A3 door Stefan.

Volgende vergadering
Donderdag 7 april.

