Verslag GZV vergadering 3 oktober te Roeselare om 19.30u.
Aanwezig: De Backer Stefan, Ryckoort Maureen, Detailleur Dirk en Cardoen Kurt.
1. Bemerkingen vorige vergadering?
Geen
2. Financieel
Kurt neemt over van Maureen van zodra alles bij de bank geregeld is. Kurt en Maureen spreken af
om alles te regelen en Kurt op weg te zetten in zijn nieuwe functie.
Er zijn nog enkele sponsors niet in orde. In de toekomst zullen we er naar streven dat dit gebeurt
voor aanvang van het seizoen. Wat betreft dit seizoen wordt een herinneringsbrief gestuurd naar
de sponsors die nog niet betaald hebben. Kurt en Maureen zullen hiervoor zorgen.
Dirk regelt volgend seizoen opnieuw de sponsoring. Er zijn heel wat nieuwe sponsors bijgekomen
dit seizoen. Het bestuur dankt Dirk voor zijn inzet. Ook danken we alle sponsors die ons steunen
en verder blijven steunen. Dit maakt het mogelijk om een mooie affiche aan te bieden aan de
lokalen en sponsors.
3. Ombudsdienst
De leden van de ombudsdienst zijn samengekomen op do 19/09/2019.
Alle punten uit deze vergadering werden door ons bestuur overlopen. Zie rode opmerkingen in
het verslag. Het verslag van deze vergadering is terug te vinden op de site onder de nieuwe
rubriek ‘Ombudsdienst’.
4. Wedstrijdwijzigingen
De aangevraagde wedstrijdwijzigingen kunnen kosteloos gebeuren. Deze waren aangevraagd
omwille van verlof of sluiting van het lokaal. Dit was op voorhand meegedeeld aan het bestuur
door de betrokken lokalen. Bij het opstellen van de kalender was geen andere oplossing mogelijk.
De ploegen waren dus genoodzaakt een wijziging aan te vragen.
De aanvraag voor de wedstrijdwijziging Siberië – Vrij Polen 3, is niet op de correcte manier
verlopen. Er is contact geweest met de ploegverantwoordelijke van Siberië. Omdat ook Vrij Polen
3 akkoord was, hebben wij als bestuur begrip voor de situatie waarom en hoe de wedstrijdwijzing
is gebeurd. Er wordt geen verdere sanctie toegepast. De kost van 12.50 euro voor het verplaatsen
van een wedstijd is hier wel van toepassing. De ploegverantwoordelijke van Siberië zou dit in orde
brengen.
5. Beslissingen bestuur
Naar aanleiding van een misverstand bij het maken van een regeling voor een lokaal dat
onbeschikbaar was voor een wedstrijd, werd er afgesproken dat beslissingen binnen het bestuur
steeds genomen worden in overleg met de verantwoordelijke. Ook bij beslissingen die snel
moeten genomen worden is het van belang dat iedereen (zeker degene die verantwoordelijk is
voor het onderdeel) betrokken wordt.

6. Programma/ verwerken uitslagen
Het programma voor het verwerken van de uitslagen van Bart Landuyt is af. Maureen neemt
contact op met een persoon die mogelijks in staat is om het programma van Bart in een online
omgeving te plaatsen zodat er volgend jaar ook kan gewerkt worden met live uitslagen.
Ook Kurt heeft voor deze online toepassing navraag gedaan bij de persoon die de uitslagen van
het 3 band verwerkt. Deze mogelijkheid wordt nog verder nagevraagd door Kurt.
Dit jaar blijven we werken op de manier waarop we bezig zijn.
Alle uitslagen dienen nog steeds te worden ingevoerd via de site. Het formulier op Facebook
plaatsen is geen officiële weg! We merken dat niet alle ploegen stipt zijn bij het invoeren van de
uitslag.
7. Nieuwe leden
Voorstel om de aansluitprijs van 12.50 euro op te trekken naar 15 euro voor leden die later
inschrijven dan de algemene vergadering is goedgekeurd. Op de algemene vergadering = te laat.
Extra kostprijs voor extra werk, administratie, postzegel, … Dit wordt ingevoerd vanaf volgend
seizoen. Dirk past het reglement aan tegen volgend seizoen.
8. Wedstrijdformulier
Zie voorstel ombudsdienst. Het wedstijdformulier wordt volgend seizoen aangepast. Dit was een
terechte opmerking. De vakjes einduur en uitslag worden gewisseld van plaats op die manier
kunnen er minder fouten worden ingevuld.
Stefan maakt ook nog eens voorbeeld van een ingevuld wedstrijdformulier omdat we merken dat
er soms fouten gebeuren bij het invullen. Het wedstrijdformulier dient nog steeds verplicht te
worden ingevuld op de correcte manier. We merken ook dat heel veel ploegen die op verplaatsing
spelen geen dubbel maken. Nochtans kan dat vlug opgelost worden door het nemen van een foto.
Op die manier is er nog eens een controle van de uitslag voor beide ploegen nadat die
gepubliceerd wordt op de site.
9. Kampioenenhulde
We zijn nu lid van de sportraad van Izegem. Kurt zal de jaarlijkse vergaderingen bijwonen. Op die
manier kunnen we voor de kampioenenhulde mogelijks een beroep doen op een zaal in Izegem
aan een voordelig tarief. Kurt vraagt na welke zalen er beschikbaar zijn en of die mogelijks te
bezichtigen zijn. Zaal ’t Sok werd reeds enkele keren naar voor geschoven. Kurt informeert
hiernaar en legt eventueel vast.
10. Vooruitblik kampioenschappen
De kampioenschappen gaan door op 15 en 16 februari. Dirk bespreekt met Eddy Foket de biljarts.
Wordt er opnieuw gekozen voor Verhoeven?
Kurt stelt voor om eventueel eens de klok toe te passen op de kampioenschappen en de tijd op te
meten.

11. Volgende vergadering?
7/11 volgende vergadering.
Lopende zaken of te bespreken op volgende vergadering:
• Dit seizoen te evalueren wat betreft het reglement:
o 3e strafpunt. Wordt dit strafpunt behouden?
o Schieten vanaf de kaderlijn.
o Welke soorten speelballen laten we toe?
• Wie verwerkt de uitslagen zolang ze niet live kunnen worden ingevoerd? Kunnen we deze
taak verdelen onder de leden van het bestuur?
• We stellen ons de vraag is het nog nodig om uitslagen in te voeren via Webnode? Op die
manier worden er meer fouten gemaakt.
• Zijn de ploegen verplicht om deel te nemen aan de bekerwedstrijden? Dirk zoekt uit hoe
dit werkt bij andere federaties, hoe de ploegen dit moeten meedelen aan het bestuur. Een
gevolg is dat we dan minder lokalen nodig hebben voor de bekerwedstrijden.
• 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.

