
Vergadering GZV 19 januari 2011

Geert, Kurt en Stefan.

Transferreglement is ondertussen bijgewerkt door Geert.

Daar was het onduidelijk hoe lang deze periode liep.

Bekerreglement is ondertussen aangepast wat betreft verlenging (belle).

Er was onduidelijkheid rond het aantal te spelen manches, in 1 manche is  dat .

Reglement 

* Beter aanpassen op gebied van aanwezigheid. Er moeten tijdens de wedstrijd

altijd min 2 spelers aanwezig blijven. Voorstel verwerkt in reglement voorbeeld.

We vinden het noodzakelijk dat een ploeg zoveel als mogelijk samenblijft op een

ontmoeting. Een voorstel zal door Geert worden uitgewerkt.

* Tarief voor het indienen van een klacht moet worden opgetrokken. 

Nu is dat 12€ en wordt naar 25€ gebracht.

Kunnen we alle ploegverantwoordelijken uitnodigen om gratis te eten, als beloning  

voor hun inzet?

Het is een feit dat de mensen die hun belangeloos inzetten voor hun ploeg ook

eens mogen beloond worden. Daarom heeft het bestuur beslist dat alle GZV

ploegverantwoordelijke van afgelopen seizoen gratis mogen komen eten op

onze kampioenenhulde van dit seizoen.

Voorbereiding seizoen 2011 / 2012

* Wat doen we met ploegen vb Kortemark, Dadizele, Torhout, Poelkapelle,…Uitbreiden

 naar volledige provincie West - Vlaanderen? Uitbreiden volgens de arrondissementen

Tielt, Kortrijk en Roeselare?

Onze grenzen zullen opnieuw bepaald worden tegen het volgende seizoen. Ploegen die

willen weten of hun lokaal in aanmerking komt, nemen best contact op met het bestuur.

Een voorstel wordt uitgewerkt, een leidraad van de bepaling is gebaseerd op de drie

bovengenoemde arrondisementen, met een lichte afwijking. Laat het ons een afronding

van deze zone noemen.

Formulier met alle zaterdagen niet beschikbaar op de site, kan dit terug op onze site

geplaatst worden? Nu staan er 2 kalenders op deze plaats.

Geert zal dit nazien en aanpassen.

Uitgestelde wedstrijd Vrij Polen 1 - 't Molentje 2 is verplaatst naar 12 maart.

Hierover zijn betrokkenen tot een akkoord gekomen.

Verschillende wedstrijdformulieren worden onzorgvuldig ingevuld, daarom zullen boetes worden

toegepast bij niet correct ingevulde formulieren.

aanwezig:



Door het samenvallen van onze  kampioenschappen (finale weekend) worden de datums 
aangepast. Er zal gespeeld worden op zaterdag 28 en zondag 29 mei. Deze wedstrijden  

zullen gespeeld worden in lokaal Quicky en niet in de feestzaal van 't Molentje. 

In het voorziene lokaal hebben de zaakvoerders Dave en Lieselotte de activiteiten 

stopgezet waardoor een andere locatie moest gezocht worden.

De ploegen die in dit lokaal hun thuiswedstrijden speelden zullen nu verder hun 

thuiswedstrijden spelen in lokaal De Kabien : Lendeleedsestraat 159 te Izegem.

Betrokken ploegen : 't Molentje 1 en 2.

De afrekening is gebeurd . 

Ondertussen zijn alle regelingen getroffen en de boetes zijn vereffend.

Volgende bijeenkomst : 2 maart 2011.


