VERSLAG-bestuursvergadering GZV dd. 10 april 2017 Roeselare te 19.00u.
Aanwezig: De Backer Stefan, Cardoen Kurt, Ryckoort Maureen en Librecht Geert.
Verontschuldigd: nihil.
1. Bemerkingen vorige vergadering?
Er zijn geen bemerkingen.
2. Financieel
Volgens verantwoordelijke Maureen zijn er weinig wijzigingen in de financiële toestand.
IN:
- FF Kolenwerf tegen Kabien.
UIT:
Kosten kopieën Stefan.
3. Spelreglement touché
Sanctie bij touché is niet juist. Bal moet volgens ons reglement niet op het strafpunt. Er wordt
besloten het BGB-reglement te volgen.
4. Speler te laat bij bekerfinale en wint de belle.
Speler Kristof Callewaert was opgesteld op de derde plaats, maar was niet op tijd.
Hij stond op het wedstrijdformulier en mocht dus opgesteld worden voor de belle. Klopt dit
wel? Dit was een oncomfortabele situatie.
Of dit wel echt sportief was laat het bestuur buiten beschouwing en beperkt zich tot de
reglementen. Alles is in de lijnen van de GZV-reglementen gebeurd.
Nazicht bij BGB leert ons dat er enkel een notitie in die zin staat bij de Beker van België. Daar is
dezelfde reglementering zoals bij GZV.
5. Organisatie op de kampioenschappen
De ingeschrevenen worden op de website gepubliceerd.
Andere verplichtingen voor de familie Stefan De Backer en de familie Maureen Ryckoort op 3
juni vanaf 18u00. Geert blijft op post in Vrij Polen.
Aan uitbater Eddy Focket (Vrij Polen) werd gevraagd om 1 bijkomende biljart plaatsen.
Door het bestuur zullen ter plaatse broodjes verkocht worden aan de prijs van een gewone
consumptie = € 1.80.
Geert maakt enkele schema’s met verschillende uurroosters naargelang het mogelijk aantal
deelnemers.
6. Aansluiten nieuw lokaal
Op het inschrijvingsformulier zal een bijkomend vak “voor akkoord” komen dat eigenhandig zal
moeten ingevuld worden door de lokaaluitbater(ster) waardoor hij/zij verklaart akkoord te zijn
met de voorwaarden gesteld door de GZV om te mogen toetreden.
Zo moeten er achteraf geen opmerkingen gemaakt worden over het reglement en de
aansluitingsvoorwaarden.

Voor het bezoek aan nieuwe lokalen heeft de ervaring geleerd dat het beter is eerst af te
spreken met de uitbaters zodat zij zich kunnen schikken om vrij te zijn voor een gesprek.
7. Feest
Voor de onderlinge aanwezigheden op feest WGF – GZV wordt er gewacht op actie van de
WGF. Er wordt verondersteld dat ook nu de KRVGB hieraan niet zal meewerken.
Maureen neemt info bij dezelfde traiteur van vorig seizoen voor beenhesp en BBQ.
8. Volgende bestuursvergadering.
Volgende bestuursvergadering is op maandag 29 mei 2017 om 19u00.

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

