Dagorde GZV dd. 11 oktober 2018. Izegem te 19.30u.
Aanwezig: Stefan De Backer, Maureen Ryckoort, Dirk Detailleur en Kurt
Cardoen.
Verontschuldigd : Geert Librecht
•

Bericht op Facebook van Brian Vereecke over de toestand van het biljart bij de ontmoeting
Vrij Polen 1 tegen Drie Koningen 1.
Geen verdere sancties. Dirk heeft de zaak besproken met Brian. Het is niet de bedoeling om
elkaar aan te vallen op sociale media. Dit is geen constructieve manier van communiceren om
een probleem op te lossen. Het blijft bij een waarschuwing.

•

Afwezigheid van de spelers van De Kabien op de laatste Kampioenenhulde.
Het bestuur is van mening dat een volledige ploeg bestaande uit minimum 4 spelers aanwezig
moet zijn op de huldiging van hun ploeg. Dit geldt ook voor de winnaars van de Beker en Cup De
Kabien. Er zullen sancties uitgesproken worden indien dit niet het geval is. Het GZV reglement
zal hier aangepast worden.

•

Bezoek nieuw lokaal De Frontduif in Langemark.
Het was tot op heden nog niet mogelijk om het lokaal en de biljarttafel te keuren wegens verlof
van de lokaalhouder. Dit wordt binnenkort in orde gebracht. Dirk en Stefan zullen binnenkort
een bezoek brengen aan dit nieuwe lokaal waar “De Zwarte Leeuwen” hun wedstrijden verder
zullen afwerken. Ook de Bekerwedstrijd Drie Koningen 2 Tegen Sportwereld Z van 30 oktober zal
in lokaal De Frontduif Boezingestraat 40 te Langemark gespeeld worden.

•

GDPR formulieren, hoe ver staan we?
Ongeveer de helft van de formulier zijn binnen. Stefan zal de ontbrekende formulieren nog
proberen binnen te krijgen.

•

Voorstel om leden zelf meer betrokken te maken bij het melden van een uitslag. Uitslag op de
site zetten als ‘niet binnen’ en na 2 weken nog niet binnen, thuisploeg verloren met 0 -4.
Voorlopig opgeschort. De situatie wordt verder opgevolgd.

•

Stand van zaken verwerken van de uitslagen.
We vragen om het lidnummer en ook de naam van de speler in te vullen op het elektronische
wedstrijdformulier. Nu wordt nog al te vaak een verkeerd lidnummer ingevuld, vaak door
verstrooidheid.

•

Kampioenschappen en play offs.
Er zal echter geen “Best Off” georganiseerd worden door het bestuur wegens weinig
belangstelling van veel spelers.

Varia:
• Er werd een vraag gesteld over het toekennen van de letterwaarden. Deze zaak werd
uitgelegd aan het betrokken lid en is uitgeklaard.
• Er wordt dit jaar opnieuw een mail gestuurd voor de wedstrijden van de Beker en Cup
wedstrijden om tegen te gaan dat lokaalhouders verrast worden op de speeldag zelf.
• Er werden opmerkingen gemaakt over de kwaliteit van de affiche. Het blijkt dat
sommige logo’s niet over genoeg resolutie beschikken om vergroot te worden. Ook zal
een andere drukker gezocht worden om dit volgend seizoen nog te verbeteren.

