VERSLAG bestuursvergadering GZV
dd. 29 mei en 14 juni 2017 Izegem.
Aanwezig: De Backer Stefan, Cardoen Kurt, Ryckoort Maureen en Librecht Geert.
1. Bemerkingen vorige vergadering?
Is het reglement 9.4 touché aangepast?
Er wordt beslist het volledige speelreglement van de BGB toe te passen. Er wordt dus gewacht tot
de reglementen 2017-2018 kenbaar zijn gemaakt.
Er staat nog geen vakje “akkoord met de opgelegde GZV-verplichtingen” bij inschrijven lokaal.
Dit punt zal opgenomen worden bij de innerlijke reglementen.
2. Financieel
De borgsom van De Loskaai moet nog teruggestort worden.
UIT:
Verandering adres secretariaat bij Webnode: € 7.00
3. Inschrijven GZV-kampioenschappen
- Het inschrijven via de website verliep niet vlot. Voor volgend seizoen zal er weer ingeschreven
worden via een formulier, beschikbaar in de lokalen. De inschrijving moet, door de deelnemers,
in het lokaal betaald worden.
- Er zal door de GZV een biljart meer gehuurd worden. Hierdoor zal er nog heel weinig, of niet, in
het café moeten gespeeld worden.
- Te veel ingeschreven leden gaan te lichtzinnig om met FF. Daarom heeft het bestuur volgende
sancties voorzien voor de volgende kampioenschappen:
a. Een VFF (verwittigd forfait) moet gestaafd worden met een geldig bewijs van een
verantwoorde FF.
b. Een NVFF (niet verwittigde forfait):
- Inschrijving betalen.
- Minnelijke schikking van € 20.00
- niet-deelname volgende kampioenschappen.
4. Loting kampioenschappen
Geert doet de loting in de zaal (met een programma).
Vrijdag (best of 16 1e afdeling en best of 16 2e afdeling) loting door Stefan en Maureen volgens
opgemaakt schema.
5. Aansluiten nieuwe lokalen, stand van zaken
- Lokaal The Settler is ingeschreven en biljart goedgekeurd door Stefan en Kurt.
- Lokaal Rond Punt is nog geen zekerheid.
- Tonneke Machelen: nog geen verder nieuws.
- Rumba: blad binnen maar nog geen mailadres ploegverantwoordelijke. Kurt zal een bezoek
brengen aan het lokaal.

6. Ingeschreven lokalen en ploegen voor 2017-2018 (ondertussen al gewijzigd)
Opmerking: dag waarop de ploeg thuis speelt kan niet meer aangekruist worden.
Stefan geeft een overzicht. Dit wordt nog niet gepubliceerd gezien er ondertussen wijzigingen zijn
en er nog ruimte is voor een bijkomende ploeg.
7. Vereffenen openstaande bedragen – boetes van ploegen en spelers
Maureen geeft een overzicht. Vereffenen, zoals gewoonlijk, aan het begin van het nieuwe seizoen.
8. Inschrijving kampioenenhulde -feest
Nota: ploegverantwoordelijken komen gratis.
WGF-bestuur is uitgenodigd en zal met 6 personen aanwezig zijn.
Er zijn ongeveer hetzelfde aantal inschrijvingen als vorig jaar.
9. Aanpassing reglement 3e manche
Wijziging reglement: Bij een 3e manche in een wedstrijd ploegencompetitie mag de bezoeker
kiezen met welke kleur ballen hij zal spelen.
10. Ploegverantwoordelijke zonder e-mailadres
Betrokkene wordt geschrapt als ploegverantwoordelijke. De ploeg moet een andere
ploegverantwoordelijke aanstellen.
11. Meettoestel
Het bestuur zal info inwinnen voor de aankoop van een laser-toestel.
12. Opmaak kalender
De kalender zal opgemaakt worden voor 2 afdelingen, volgens het ploegenklassement van het
afgelopen seizoen.
Er zal, na overleg met WGF-secretaris Steven Degraeve, rekening gehouden worden met de WGFkampioenschappen en de kampioenschappen van West-Vlaanderen. De week, voorafgaand aan de
week van hun finales, zal er geen GZV-competitie zijn.
13. Letterwaarden
Bij het bepalen van de letterwaarden, 25% A – 25% B – 25% C – 25% D, komt het bestuur tot de
vaststelling dat hierdoor teveel “betere spelers” een te lage letterwaarde krijgen. Bij deliberatie
van deze spelers is alle evenwicht zoek. Het bestuur zoekt naar een oplossing.
De bepaling van de letterwaarden moet in ieder geval duidelijk kenbaar gemaakt worden in het
reglement.
13. Evaluatie kampioenschappen
De kalender in 1 weekend is te druk. Sommige leden moeten 4 opeenvolgende dagen spelen.
Volgend seizoen zullen de kampioenschappen ingericht worden in 2 opeenvolgende weekends
waarbij Pinksteren wordt vermeden zodat iedereen bij zijn familie kan zijn op deze feestdag.

Daar de biljarts een ganse week blijven staan is er mogelijkheid om voorrondes te spelen indien er
te veel inschrijvingen zijn voor een discipline. Maar dat zal waarschijnlijk niet nodig zijn.
De geldprijzen zullen als volgt worden aangepast: 1/4e van het aantal ingeschreven spelers per
discipline (afgerond) krijgen een geldprijs.
Duo’s laag wordt niet meer ingericht.
Lid Douselaere Mario wordt geschorst voor de kampioenschappen 2017-2018 en 2018-2019
wegens zijn niet te tolereren gedrag tegenover het GZV-bestuur.
Lid Lapiere Elly wordt geschorst voor de kampioenschappen 2017-2018 wegens het weigeren om
te arbitreren.
14. Volgende vergadering
Is nog niet bepaald.
Verslag gemaakt in opdracht van het GZV-bestuur.
Librecht Geert
Secretaris GZV

