
Vergadering 17 juli 2013 

      Aanwezig : Maureen, Geert, Kurt en Stefan. 

Financieel 

De borgsom van de gestopte ploegen Den Aster en De Welkom zal eerstdaags terug gestort worden aan 
de lokalen, als deze lokalen geen openstaande boetes hebben.  

Voorbereiding nieuw seizoen  

*Negen ploeglijsten zijn binnen voor het nieuwe seizoen. Ploegen nog niet in orde : De Loskaai 1 en De 
Warande 1 . Dit moet dringend gebeuren zodat Geert de kalender kan opstellen. 

*Daar er geen verdere uitbreiding is en we het behoud van de twee reeksen willen garanderen moest er 
gezocht worden naar een oplossing om de kalender aan te kleden. Hieruit volgt dat er voor de Beker zal 
ingedeeld worden in twee poules. De twee poules worden bepaald door loting op 9 augustus.  

*Indeling van spelers in een hogere en een lagere reeks bij kampioenschappen.                            
De indeling zal als volgt gebeuren, alle spelers die spelen in de hogere reeks in de GZV ploegencompetitie, 
spelen automatisch in de hogere reeks bij de GZV individuele kampioenschappen. De spelers die in de 
ploegencompetitie in de lagere reeks spelen, kunnen deelnemen aan de GZV individuele 
kampioenschappen bij de lagere reeks of in de hogere reeks, volgens eigen keuze. Het minimum van 5 
wedstrijden is nog steeds een vereiste om te mogen deelnemen aan de Individuele GZV 
kampioenschappen. Nieuwe aangesloten spelers die vorig jaar niet deelnamen aan de GZV competitie 
spelen ook in de hogere reeks. 

*Aanpassen reglementenbundel met 3 nieuwe reglementen. 

*Nieuwe reglementen : nieuw strafpunt bij overtreding, bal in kleine driehoek bij opgangstoot en bal(len) 
van de tegenstander uit het biljart bij geldig doelen. Ook moet de indeling van de hogere en lagere reeks 
in deze reglementenbundel opgenomen worden met een extra aanpassing.  Ook willen wij nog eens 
uitdrukkelijk vermelden dat er al een aanpassing is gebeurd rond het verplaatsen van wedstrijden, zie 
verslag van 9 januari. Wees dus tijdig om spelers in te lichten over hun opstelling. Zo vermijd je een dure 
regeling om een wedstrijd te verplaatsen van datum! 

Zoals meegedeeld op de hulde zal er ook gezocht worden naar een oplossing om onze competitie verder 
te kunnen uitbouwen. De reden waarom weinig nieuwe ploegen starten, is ons niet echt bekend. Er zal 
navraag gedaan worden welke hier de reden van zijn.  

Affiche, Stefan neemt deze voor zijn rekening. 

 

 


