VERSLAG-bestuursvergadering GZV dd. 6 februari 2017. Izegem te 19.00u.
Aanwezig: De Backer Stefan, Ryckoort Maureen en Librecht Geert.
Verontschuldigd: Cardoen Kurt.
1. Bemerkingen vorige vergadering?
Reglement stijgers en dalers. Staat onder reglement CO12.4.
2. Financieel
Volgens verantwoordelijke Maureen zijn er geen wijzigingen in de financiële toestand. Er is dus
ook geen controle gedaan.
- Prijs voor 2 individuele reekswinnaars na de reguliere competitie? Beslissing wordt
genomen op de volgende vergadering.
- Prijzen. De laureaten mogen zelf kiezen tussen een geldprijs of trofee. Definitief beslist. De
laureaten moeten hun keuze melden op het kampioenschap.
- De boetes zullen in de mate van het mogelijke beperkt worden. Alleen voor belangrijke
zaken zoals bvb forfaits of wanneer de zaken zich opstapelen en/of uit de hand lopen.
- De waarborg van lokaal De Loskaai zal teruggestort worden aan de (ex-) uitbater. Lokaal
The Santiball zal een nieuwe waarborg moeten storten aan de GZV.
3. Ontbrekende uitslagen
De zaken worden niet alleen besproken maar ook direct aangepakt tijdens de vergadering. De
betrokken ploegen worden opgebeld. Blijkbaar is alles (bijna) opgelost. De website wordt
aangepast met de nieuwe gegevens.
4. Nieuwe interesse lokalen.
- Café Santiball – Tielt i.p.v. De Loskaai. Biljarttafel Verhoeven. Goedgekeurd voor gebruik door
voorzitter Stefan. De ploeg De Loskaai zal daar verder hun competitiewedstrijden spelen.
- Café ’t Rond Punt, weldra De Pits, uit Roeselare. Ook een biljart Verhoeven. Lokaal bezocht
door Stefan.
5. Mogelijks problemen rond de GZV-kampioenschappen en de Belgische Kampioenschappen
Die zijn uit de lucht gegrepen. Het BK 2017 in Blankenberge is van 28 april tot en met 21 mei.
De GZV-kampioenschappen zijn van 2 juni tot en met 5 juni 2017:
- Finales ranking: twee reeksen (2 afdelingen) van 16 spelers. Maximum 8 reserves (plaats 17
tot 24)
- De aanvangsuren van alle kampioenschappen worden aangepast naar het aantal
inschrijvingen.
- Om een reeks in te richten moeten er minimaal 8 inschrijvingen zijn. Indien er te weinig zijn
worden de ingeschreven leden in een hogere reeks geplaatst.
- Om deel te nemen in de A- of de B-reeks moet men minimum 5 wedstrijden gespeeld
hebben in de ploegencompetitie en/of beker.
- Inschrijvingen via de GZV-website.

-

Betaling: afrekening zal gestuurd worden naar het lokaal waar er ingeschreven werd. De
deelnemers dienen dus daar te betalen.

6. Aanpassingen reglementen
- Competitie: bij de belle mag de bezoeker kiezen met welke kleur van ballen hij/zij zal spelen.
Dit vernieuwde reglement is pas van toepassing vanaf het seizoen 2017-2018.
- De aangepaste speelreglementen van de BGB (statutaire vergadering dd. 18/02/2017) zullen
ook bij de GZV toegepast worden in het seizoen 2017-2018.
7. Feest
Gezien de vele positieve reacties na ons laatste feest wordt dezelfde traiteur vastgelegd, door
Maureen, voor ons feest 2017.
8. Volgende bestuursvergadering.
Volgende bestuursvergadering is op maandag 10 april 2017 om 19u30.

Verslag gemaakt in opdracht van het GZV-bestuur.
Librecht Geert
Secretaris GZV

