Bestuursvergadering GZV dd. 13 december 2017. Ingelmunster te
19.30u.
Aanwezig: De Backer Stefan, Ryckoort Maureen en Librecht Geert.
Verontschuldigd: Cardoen Kurt.
1. Bemerkingen vorige vergadering
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.
2. Financieel
Betaling sponsoring (€ 150) Mandeldaele aan Maureen. OK.
Alles betaald. Nog te ontvangen: € 50 van traiteur Nico.
3. Forfait geven voor een wedstrijd
Sommige ploegen kiezen ervoor € 50 te betalen ipv een oplossing te zoeken om een
wedstrijd te gaan spelen. Laatst gebeurde dit met The Settler tegen Kolenwerf. Hoe kunnen
we dit lastiger maken of is dit OK?
Om dit in de toekomst te vermijden wordt de boete verhoogd naar € 75.00 waarvan € 25.00 wordt
gestort aan het benadeelde lokaal, indien dit niet het eigen lokaal is.
Het bestuur heeft geen begrip voor de handelswijze van de ploeg The Settler. Er staan 10 leden op de
lijst maar er waren er slechts 2 beschikbaar om te spelen?
Verder dringt het bestuur erop aan om de ploegsamenstelling vroeger onderling te regelen om
problemen bij reis, werkverplichtingen, enz.. te voorkomen.
4. Boetes toepassen bij verkeerd invullen uitslagen
Geert had een lijstje opgemaakt met alle fouten. Voorlopig worden geen sancties toegepast voor de
nalatigheden.
De ploegverantwoordelijken worden aangeraden de uitslagen te controleren op de website. Fouten
staan gearceerd. Men krijgt 5 dagen de tijd om de fout recht te zetten via info aan het secretariaat.
Nadien wordt de boete toegepast.
5. Voorbereiding GZV kampioenschappen 2017-2018
Kampioenschap Duo’s Mix en Individueel +50 verhuizen van zaterdag 3 maart naar zondag 25
februari door het niet beschikbaar zijn van de zaal in Vrij Polen.
Het bestuur betreurt de dubbele boeking door de uitbater.
Rechtzettingen op website en maken affiche: Geert.
Formulieren om in te schrijven en infobladen: Maureen. Versturen: 10 januari 2018. Enkel voor
deelname in de A-reeks moet men minstens 5 competitiewedstrijden betwist hebben.
Voorbereiding kampioenschappen en voorbereiding loting: Geert. Loting ter plaatse.
Bezetting bestuursleden in de zaal: nog na te zien.
Plaatsen van webcam op kampioenschappen: Enkel de finale met formaat zodat enkel de biljart in
beeld komt.
De uitslagen komen live op de website: Maureen.

6. Andere punten
* Is het verplicht om met biljartballen met puntjes te spelen?: Kurt. Dat is niet verplicht.
* Eten kampioenenhulde? Menu wordt vastgelegd op de volgende vergadering. Er wordt gekozen
voor dezelfde traiteur als vorig seizoen. De DJ ligt vast.
* Diaprojectie met beamer op de hulde? Info wordt genomen bij Nancy van De Kabien voor gebruik
toestel. De Powerpresentatie zou gemaakt worden door Hilde (echtgenote Stefan). Het is niet de
bedoeling dit ieder jaar te doen.
10. volgende vergaderingen?
19 februari om 19u30.

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

Librecht Geert
verslaggever

