Bestuursvergadering GZV dd. 04 oktober 2017. Izegem te 19.30u.
Aanwezig: De Backer Stefan, Ryckoort Maureen en Librecht Geert.
Verontschuldigd: Cardoen Kurt.
1. Bemerkingen vorige vergadering
De lay-out reglementenbundel wordt aangepast door Geert maar wordt pas volgend seizoen
in gebruik genomen. Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.
2. Financieel
De ledenlijst wordt aangepast. In het databestand wordt een kolom toegevoegd met de openstaande
schulden van leden en ex-leden.

3. Uitlatingen Tuytens Christophe
De uitlatingen van uitbater Tuytens Christophe (Rumba) tegenover het bestuur, naar
aanleiding van een vroeger geschil over de waarborg en het huidig reglement omtrent de
sponsoring op de affiche, worden niet getolereerd.
Betrokkene wordt geschorst voor 3 speeldagen en dit de 6e speeldag op 17/10/2017, 7e
speeldag op 24/10/2017 en 8e speeldag op 07/11/2017.
Het GZV-bestuur rekent in het vervolg op een aangename samenwerking wat alleen maar het lokaal
en de federatie ten goede kan komen.
4. Aanpassingen op de GZV-site
Wat te doen bij starten in de GZV-competitie, nog geen info op de site. Wordt aangepast door Geert.
Wijzigen steunende lokalen, actueel: Melrose en Sportwereld Zeveren.
Naar aanleiding van de problemen bij het invullen van de wedstrijduitslagen zal het bestuur contact
nemen met provider Webnode.
De pick-lijsten met de ploegen werden verwijderd teneinde de grootte van het bestand te verkleinen.
Gelieve er wel op te letten het nummer van de ploeg in te vullen, bvb Kabien 2.
5. Kalender GZV 2018 – 2019
Feest altijd 2e zaterdag van juni. Zo moeten wij ons niet aanpassen naar kalenders van andere
federaties. Kalender zal verder bijgewerkt worden.

6. Facebookpagina GZV
Er zijn momenteel 2 verschillende pagina’s in omloop. De info zal voortaan samengevat worden op
één pagina.
7. aansluiten nieuw lid
De aansluiting van Vangheluwe Walter is in orde. Dit werd eerst over het hoofd gezien door
secretaris Geert.

Ook de aansluiting van Bervoets Kevin is in orde. Nadat een verkeerd rijksregisternummer werd
opgegeven werd dit rechtgezet met een kopie van de identiteitskaart.
8. Wijziging wedstrijd, procedure
De aanvraag dient gedaan via de GZV-website. Door de aanvrager moet het lokaal verwittigd
worden. Door de tegenpartij dient per mail een bevestiging van akkoord gestuurd naar het GZVsecretariaat. Pas daarna kan de aanvraag goedgekeurd worden door de GZV.
9. Ranking
De vraag om de individuele ranking opnieuw in te voeren werd afgewezen.
10. Volgende vergaderingen.
Woensdag 20 december 2017 om 19u30.

Verslag opgemaakt in opdracht van het GZV-bestuur.
Publicatie na goedkeuring.

Librecht Geert
verslaggever

