BESTUURSVERGADERING GZV dd. 6 juni 2018. Ingelmunster te 19.30u.
Aanwezig: Stefan De Backer, Maureen Ryckoort, Geert Librecht Dirk Detailleur
en Kurt Cardoen.
1. Financieel
* Kasboek. Controle van de in- en uitgaven.
* Betalingen kampioenenhulde. Alle inschrijvingen moeten gestort worden op de GZVrekening of aan financieel verantwoordelijke Maureen. Geen betalingen toegelaten op
avond van het feest.
2. Webnode
Opnieuw een waarschuwing van Webnode, wat moet er gebeuren?
De eerste betaling die gedaan werd was voor onze domeinnaam. Deze waarschuwing van
Webnode is voor het jaarabonnement.
Er zal contact genomen worden met Dhr. Bart Landuyt voor het nieuwe programma.
3. Inschrijving ploegen en lokalen competitie
Inschrijven afgesloten, overzicht.
Er zijn 29 ploegen ingeschreven. 15 ploegen in 1e afdeling en 14 ploegen in 2e afdeling.
Bij Duqkie’s Place zijn de ploegen Duqkie’s 2 en Duqkie’s 5 gefusioneerd en nemen deel als
Duqkie’s 2. Hierdoor verdwijnt Duqkie’s 5. Wel is er een nieuwe ploeg die zal starten als
Duqkie’s 6 in 2e afdeling.
4. Bezoek nieuwe lokalen
Afspraken zijn gemaakt om een bezoekje te brengen aan de nieuwe lokalen Arena, De
Vlasbloem, Drie Koningen, Kom-Il-Fo en Zwarte Leeuwen.
5. Kampioenenhulde
* Overzicht: 86 inschrijvingen + DJ.
* Overzicht gasten. De hoofdsponsors en een delegatie van de WGF.
* Geldprijzen voor de kampioenen. Geen wijzigingen aan de bedragen.
Wel mogen alle tweedes van de voorbije kampioenschappen gratis deelnemen aan het eetmaal op
de kampioenenhulde. De bedragen die door deze leden reeds gestort werden zullen terugbetaald
worden door het bestuur. (op het feest)
Vanaf volgend seizoen de geldprijzen voor de 3e – 4e plaats verhogen.
* Overzicht kampioenen en volgorde omroepen. Wordt op punt gezet door Maureen. Geert doet de
presentatie. Streefdoel is om de speech kort te houden.

6. Bekercompetitie 2018-2019.
De bekerwedstrijden worden volledig hervormd. Alle wedstrijden zullen betwist worden in 1
manche. Wel zal iedereen 3 manches betwisten, zijnde 2 manches individueel en 1 manche
duo’s.
Het volledige systeem zal beschreven staan in de reglementenbundel.
Ook zal er uitleg gegeven worden op de algemene bijeenkomst.
Streefdoel was om eens onder een totaal nieuw concept te biljarten.

7. Prijzengelden op de kampioenschappen.
Er is een voorstel van Dhr. Francky Debaene om het inschrijvingsgeld te verdubbelen
waardoor de prijzenpot drastisch kan verhoogd worden. Het GZV-bestuur is van plan dit
door te voeren voor volgend seizoen.
8. Ombudsdienst.
De structuur van deze nieuwe commissie krijgt stilaan vorm. Bedoeling is de commissie te
vormen met twee of drie neutrale leden waar iedereen terecht kan voor opmerkingen,
voorstellen of klachten zonder de vrees te hebben hiervoor bij het bestuur te moeten
aankloppen.
De commissie zou 2 maal per seizoen samen komen en na bespreking de zaken voorleggen
aan het bestuur.
De commissie zal gevormd worden door bestuurslid Dirk Detailleur.
9. Varia
* Opmaken nieuw digitaal formulier op onze website voor het inschrijven van nieuwe leden.
* Opmaken brief voor lokaaluitbater Brian Vaneecke. Melden van geldboete en schorsing lokaal.

Verslag opgemaakt in opdracht van het GZV-bestuur.

Geert Librecht
verslaggever

