GZV vergadering dd. 29 mei 2019. Izegem te 19.30u.
Aanwezig: De Backer Stefan, Ryckoort Maureen, Detailleur Dirk en Cardoen Kurt.
1. Bemerkingen vorige vergadering?
Geen bemerkingen.
2. Financieel
Betaling factuur biljarts en zaal gebruikt voor de kampioenschappen wordt spoedig geregeld.
De factuur van Verhoeven van 990.99 euro werd door Eddy betaald.
Terugbetaling borgsom aan Arena aan Henk en Kolenwerf is reeds in orde.
De verschuldigde borg van Rumba en Zwarte Leeuw wordt spoedig geregeld.
3.Kampioenenhulde 2019-2020
Kurt haalt de trofeeën voor de hulde, Maureen maakt een overzicht met de verdeling van de
geldprijzen. Ook zijn diploma’s gemaakt voor de ‘man van het seizoen’.
Alles blijkt geregeld te zijn voor de hulde, het ingeschreven aantal personen zou kunnen
geplaatst worden in deze ruimte.
Voor de traiteur is alles in orde, alleen de “aantallen” moeten nog door gegeven worden.
Dirk zorgt voor het dessert en bekijkt de actuele promo’s.
Dj Ronny komt in de voormiddag alles klaarzetten en testen. Ook de traiteur komt alles in de
voormiddag klaar zetten. Het volledige bestuur is ook aanwezig voor het klaarzetten van de
zaal.
Er wordt een bloemstuk gegeven aan Hilde Van der Gucht uit dankbaarheid voor wat zij en
Geert voor onze federatie hebben gedaan.
Ook wordt een cadeaubon aan Bart Landuyt gegeven voor het reeds geleverde werk.
4. Website en programma
Het programma is klaar en zal op een PC gezet worden. Wel zullen de uitslagen nog niet in
real time kunnen verwerken. Misschien lukt dit tijdens het seizoen? Dit hangt af van de
verdere IT ontwikkelingen.
5. Opmaak kalender, affiche en verdeling ploegen
De ledenlijsten worden nu verder verwerkt en de reeksindeling is nu definitief. Kabien 1
promoveert naar eerste afdeling om zo twee gelijke reeksen te bekomen met elk 15
ploegen. De kalender kan opgemaakt worden met twee reeksen. Ook een bekercompetitie
met verdeling van de bekermatchen onder de sponsors kan worden opgemaakt.

Lopende zaken (ook te vermelden op de algemene bijeenkomst)

•

Bekercompetitie
» Opgangstoot oefenen en bandtrekken om te bepalen wie mag beginnen met welk
kleur van ballen of aan welke kant van het biljart. Dit voor eerste en laatste
eventueel beslissende belle → aanpassen reglement.
» Zijn de ploegen verplicht om deel te nemen aan deze bekerwedstrijden? Dirk
zoekt uit hoe dit werkt bij andere federaties, hoe dit moet meegedeeld worden
aan het bestuur.

•

Letterwaarden
» Letterwaarde kampioenschappen 1 jaar geldig → vermelden in reglement.

•

Forfait
» Forfaits zullen volgend seizoen strenger aangepakt worden. Het bedrag zal
worden opgetrokken van € 50 naar € 75 → reglement nog aanpassen.

•

Melden uitslagen
» Voorstel om leden zelf meer betrokken te maken bij het melden van de uitslag
van hun wedstrijd. Een uitslag wordt doorgegeven aan het bestuur via de GZV site
en niet via Facebook!!! Als de uitslag niet tijdig binnen is, zetten we op de site
‘uitslag niet binnen’. Als na twee weken geen uitslag van de thuisploeg binnen is
wordt de thuisploeg onherroepelijk verloren verklaard met 0 – 4 en is ook FF →
boete van toepassing (75 euro). Bestuur zal geen contact meer opnemen met
ploegverantwoordelijken in verband met nalatigheid voor het doorgeven van de
uitslag. Iemand die bekommerd is om zijn ploeg zal dit met de nodige zorg
invullen en verder opvolgen.

•

Aanvangsuren
» Navraag ombudsdienst aanvangsuur 21.45 uur 4e speler, is dat afgerond? Wat is
de stand van zaken momenteel? Er waren geen negatieve reacties op dit voorstel.
Iedereen die bevraagd werd reageerde heel positief. Er wordt gezocht naar een
correcte formulering voor de aanpassing in het reglement.

