VERSLAG bestuursvergadering GZV
dd. 26 juli 2017 Meulebeke.
Aanwezig: De Backer Stefan, Ryckoort Maureen en Librecht Geert.
Verontschuldigd: Cardoen Kurt.
1. Bemerkingen vorige vergadering?
* Hoe hebben we bekend gemaakt dat Mario Dousselaere en Elly Lapiere geschorst zijn voor de
volgende GZV-kampioenshappen?
Staat in verslag van vorige vergadering. Er wordt geen afzonderlijk schrijven opgemaakt.
* Vakje op website “voor akkoord” bij inschrijven lokaal niet voorzien. Dit mag reeds aangepast
worden tegen volgende seizoen. Is het innerlijke reglement al aangepast?
- Formulier op de website is aangepast.
- Staat vermeld als bijkomend punt in de nieuwe innerlijke reglementen.
* Voorkeurdag waarop een thuisploeg wenst te spelen moet nog aangemaakt worden op het
digitaal webformulier. Nu zijn er problemen met enkele ploegen. De speeldag is onbekend.
Rumba speelt thuis dinsdag. Rond Punt nog geen info.

- Formulier inschrijven lokaal is aangepast. Tijdens de vergadering wordt contact genomen met
de uitbaatster van lokaal t’rondpunt. Volgens haar is het om het even de thuiswedstrijden te spelen op
dinsdag of woensdag. Schrijfwijze ploeg wordt door het bestuur aangepast naar Rondpunt.

2. Financieel
Het feest was een veel zwaardere kost dan voorgaande jaren, vooral het drankverbruik steeg sterk
zonder een aanwijsbare reden. Daarom zal volgend jaar terug het systeem met drankbonnetjes aan de
orde zijn. Met het huidige systeem is het drankverbruik, ook van niet-bestuursleden die bijkomende
bestellingen laten noteren, niet te controleren.
Er zal controle gedaan worden of ploegverantwoordelijken, die gratis mogen inschrijven, zich niet laten
vervangen door een ander lid. Ook zal het aantal aanwezigen vergeleken worden met het aantal
inschrijvingen.
Toch is het bestuur tevreden over de financiële werking tijdens het afgelopen seizoen. Volgens het
gedetailleerd verslag, opgemaakt door penningmeester Maureen, is er een heel klein saldo tussen
inkomsten en uitgaven.
3. Afwezigheden op de Kampioenenhulde 2017
Brief van Geert aan het bestuur met voorstel tot het nemen van sancties voor afwezigen op de
kampioenenhulde.
Liefst 9 prijswinnaars waren afwezig op de kampioenhulde.
Op de vraag van de secretaris om een geldboete en schorsing toe te passen wordt niet ingegaan daar dit
niet in de GZV-reglementen is bepaald. Wel zal voor het nieuwe seizoen een punt hieromtrent
toegevoegd worden in de innerlijke reglementen van de GZV. Tijdstip melding en officieel bewijs van de
afwezigheid zullen een grote rol spelen.

4. Innerlijke reglementen GZV 2017 – 2018
Alle reglementen worden besproken, aangepast of verwijderd. Bepaalde punten worden toegevoegd. De
nieuwe versie wordt eerstdaags gepubliceerd op de website.
5. Kalender GZV 2017 – 2018
Aanpassing ploegen: de voorvoegsels van Het Schaak, The Settler en The Santiball worden weggelaten.
Bespreking jaaroverzicht:
Het voorgestelde jaaroverzicht, opgemaakt door Geert, wordt goedgekeurd. Er is wel voorbehoud voor
de datum van het feest 23/06/2018 daar DJ Ronny op die avond niet vrij is. Tijdens de vergadering is
contact genomen met Ronny. Er wordt gezocht naar een oplossing. Het jaaroverzicht zal gepubliceerd
worden op de website.
De speelkalender is klaar. Er moet enkel nog een splitsing gemaakt worden tussen de wedstrijden op
dinsdag en woensdag. Daarna wordt ook die gepubliceerd op de website.
6. Algemene bijeenkomst
op 30 augustus in lokaal De Kabien, 20 uur.
Verplicht voor alle ploegverantwoordelijken (of een vervangend lid van de ploeg), vrij voor de
lokaalexploitanten. Uitnodigingen volgen.
Uitdelen van documentatie.
Loting bekercompetitie.
Uitleg over aangepaste reglementen.
Lokalen, ploegen of leden, die bepaalde punten willen op de agenda plaatsen dienen dit schriftelijk te
richten aan voorzitter Stefan De Backer tegen uiterlijk 16 augustus 2017.
7. Wat te doen om, als nieuwe ploeg, deel te nemen aan de GZV-competitie (uitleg op de website)
Er zal door Geert een samenvatting gemaakt worden.
8. Formulieren
Er moet meer duidelijk komen zodat iedereen weet naar welk bestuurslid bepaalde formulieren moeten
gestuurd worden. Daarom zal dit voortaan op ieder formulier afzonderlijk vermeld worden.
9. Volgende vergaderingen.
Er zal naar gestreefd worden om te vergaderen op de 3e donderdag van de onpare maanden.

Opgemaakt in opdracht van het GZV-bestuur
Verslaggever Geert Librecht.

