Verslag GZV vergadering dd. 4 april 2019. Izegem te 19.30u.
Aanwezig: De Backer Stefan, Ryckoort Maureen, Detailleur Dirk en Cardoen Kurt.
1. Bemerkingen vorige vergadering?
Geen bemerkingen.
2. Financieel
Er moeten nog een aantal forfaits van ploegen betaald worden. Deze forfaits zullen volgend
seizoen strenger aangepakt worden. Het bedrag zal worden opgetrokken van € 50 naar € 75. Het
bestuur stelt vast dat veel ploegen te makkelijk forfait geven voor lokalen op rand van de GZV
grens. Pallieter is al twee maal benadeeld of slachtoffer door gemakzuchtige ploegen. Hier zijn
alle partijen benadeeld, lokaal, ploeg (ook concurrerende) ploegen en bestuur.
3. Navraag ombudsdienst aanvangsuur 21.45 uur 4e speler
Er is nog volop rondvraag door ombudsdienst. Tot nu toe geen negatieve reacties.
Ook is het bestuur een voorstel aan het bekijken om 2e speler wat meer ruimte te geven of anders
gezegd, hij zou later aanwezig mogen zijn, vb. 20.00 uur. Wel moeten er steeds 2 spelers
aanwezig blijven! Maureen kijkt om dit in tekst te verwoorden in het reglement. Meer info volgt
als de navraag rond is.
4. Programma/ verwerken uitslagen
Voorlopig nog geen concrete info. Bart Landuyt neemt volgende week contact op met een
webontwikkelaar om dan een offerte op te maken. Dit alles moet het volgend seizoen mogelijk
maken om de uitslagen “real time” door te geven en te volgen.
5. Wijziging thuiswedstrijd Pallieter tegen Rumba wegens verlof Pallieter
Christophe Tuytens heeft een bericht gestuurd om de wedstrijd Pallieter - Rumba in Lokaal
Rumba te laten doorgaan, in eigen lokaal dus. Bericht van Christophe Tuytens: “Beste gzv bestuur,
de wedstrijd Pallieter – Rumba willen beide partijen spelen in de Rumba daar de Pallieter in congé
is. Hebben jullie daar enig probleem mee?”
Het bestuur heeft beslist dat deze wedstrijd op ‘neutraal terrein’ moet betwist worden aangezien
het reglement en de positie van pallieter 2 in het klassement.
Deze wedstrijd wordt betwist in het GZV hoofdlokaal De Kabien op de voorziene datum: dinsdag
23 april, op biljart 1.
6. Ranking wat doen we ermee?
De winnaars worden op het einde van het seizoen kenbaar gemaakt. 2 geschenkbonnen zullen
gegeven worden aan de winnaars van de ranking in eerste 1e en 2e afdeling.
7. Kampioenenhulde
Alternatief voor beenham: vispannetje. Prijs maaltijd: 16 euro.

8. GZV Kampioenschappen 2018 – 2019
Enkele deelnemers hebben weer forfait gegeven met een reden die het bestuur niet als ernstig
kan beschouwen. Sommigen schrijven zich in en zien wel de dag zelf of de dag ervoor wat ze
zullen doen en geven dan simpelweg, forfait. Dat kan niet voor de inrichters.
Besluit: twee spelers kunnen volgend seizoen niet inschrijven voor de GZV Kampioenschappen
individuele reeks.
9. Andere
•
•

Borgsom lokaal Zwarte Leeuw, Drie Koningen en Kolenwerf terugstorten na afloop seizoen.
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 plus forfait boete van 75 euro. Nu moet het bestuur weer contact opnemen met ploegen
om de uitslagen te bekomen. ➔ Voorlopig opgeschort. De situatie wordt verder opgevolgd.

Volgende vergadering 23 mei om 19.30 uur

