
Vergadering GZV 3 augustus 2011

Aanwezig : Maureen, Geert, Kurt en Stefan

Voorbereiding nieuw seizoen :

Voor de nieuwe ploegen worden er nieuwe infomapjes gemaakt. Stefan zal dit doen.

De oude mapjes van de bestaande ploegen krijgen een aanpassing van de inhoud.

In deze infomap zitten ook alle formulieren voor het nieuwe seizoen. De nieuwe 

wedstrijdformulieren zijn licht aangepast. Soms was er onduidelijkheid bij het invullen

ervan. Ploegnamen zijn nu in het zwart gedrukt.

Maureen en Stefan zullen de leden en de gegevens verwerken en de lidkaarten maken.

De kalender zal Geert voor zijn rekening nemen, alle data liggen nu vast. 

De affiche zal Stefan verwerken. Alle lokalen dienen deze dan zichtbaar uit te hangen.

Op deze affiche staan alle data en regeling voor het volledige seizoen, tenzij onvoorziene

omstandigheden ons dwingen deze aan te passen.

Een aanpassing van het reglement wat betreft de data. Nu waren er twee verschillende 

data voor het inschrijven van de ploegen. Deze datum is 1 augustus. Dit is ook de uiterste 

datum van betaling. De uiterste datum van betaling boetes van de heenronde is 31 januari.

Alle sponsors zijn bekend en de lijst is doorgegeven aan Maureen.

Lokaal De Gilde kan niet aanwezig zijn op de algemene bijeenkomst op 20 augustus

in lokaal Quicky. Gezien het lokaal vooraf niet wist dat deze ontmoeting samenvalt met

hun reeds ingerichte biljartprijskamp zal het bestuur geen sancties treffen. Wel zal een lid 

van de ploeg "De Gilde 1" de papieren moeten gaan afhalen in lokaal Quicky.

Lokaal "De Grot" is opnieuw sponsor. Hierdoor worden de 2 finales terug in lokaal "de Grot"

gespeeld. Martin is hiervan dan ook al op de hoogte gebracht.

De beker zal dit jaar niet meer in een poule systeem gespeeld worden. Wel is een tweede

ronde voorzien. Dit is een gevolg van de nieuwe ploegen en het beperkt zijn in speeldata.

Er werd gevraagd of de ploeg "De Kabien 2" die vorig jaar in een ander lokaal speelde de

borgsom van het lokaal mocht overzetten. Daar kan het bestuur niet op ingaan. De borg 

wordt betaald door de uitbater en blijft zijn geld. Als deze geen schulden heeft met de

federatie kan hij deze komen terugvorderen.

Er zal een stempel besteld worden voor Maureen en Stefan om de briefwisseling af te 

stempelen. Er zullen enkele bestekken ingediend worden en vergeleken worden.

Een ontwerp zal door Stefan worden gemaakt.


