
Gzv  vergadering van 2  juli 2014   lokaal De Kabien 

    Aanwezig : Maureen, Geert en Stefan   

 

Geen opmerkingen over de vorige vergadering. 

Financieel                          

Openstaande boetes van vorige seizoenen : enkele spelers staan nog met een klein bedrag open die 

moet vereffend worden voor ze terug kunnen aansluiten. Maureen zal deze leden op de hoogte brengen 

zodat zij dit kunnen regelen en in orde zijn voor aanvang van het seizoen 2014 - 2015. 

Voor enkele lokalen moet de borg van vorige seizoen terug gestort worden vermits zij niet meer 

aangesloten zijn en ook financieel in orde zijn. 

Robbestoters 1              

Deze benaming wordt niet toegelaten. Deze naam verwijst niet naar het lokaal en dit kan voor 

verwarring zorgen. Een aanpassing van onze reglementenbundel zal dit duidelijker beschrijven. Het 

bestuur stelt voor om gewoon de naam van het lokaal toe te passen en een cijfer als er meerdere 

ploegen zijn in dit lokaal. Ook geen lidwoord ‘de’ of ‘het’ voor de ploegnaam. 

Trofee duo’s hogere                       

Trofee van Norbert Vyncke is ondertussen in orde en Kurt zal deze aan Norbert bezorgen. Het 

prijzengeld van 30€ zal ook nog aan Jurgen Delchambre bezorgd worden. In de toekomst zullen 

trofeeën en prijzen enkel uitgegeven worden op de hulde van alle kampioenen. Dit vullen wij ook aan in 

ons het reglement.  

Verdeling van de taken voor competitiesezoen 2014 2015.             

*Opmaak speelkalender en regeling data : Geert              

Er zal eerst één ronde afgewerkt worden. Die zal dan bepalen hoe de 15 ploegen de rest van het 

seizoen zullen verdeeld worden in 3 reeksen van 5 ploegen. De Bekercompetitie zal dit jaar een 

competitie zijn met onmiddellijke uitschakeling. 

*Aanmaak lidkaarten financiële regelingen : Maureen. 

 *Opmaak affiche, sponsoring, bezoek van de lokalen (controle afstandsmeter en of er middelen zij om 

de uitslagen door te sturen) : Stefan. 

 *Reglementen en aanpassen infomapjes : Maureen en Stefan. 

Doorsturen uitslagen                

De uitslagen worden vanaf nu rechtstreeks naar secretaris Geert Librecht gestuurd op het faxnummer : 

059 / 44 65 25.  De site en de formulieren worden aangepast. Let op met oude wedstrijdformulieren ! 

Infoavond                  

Er is een  infoavond gepland op 26 augustus. Alle formulieren en documenten worden daar 

overhandigd. We starten om 19 30 uur. Dit is normaal de sluitingsdag van het lokaal en zal dus 

uitzonderlijk open zijn vanaf 19 00 uur voor deze ontmoeting . Deze vergadering is verplicht voor 

iedere ploegverantwoordelijk of een vervanger van deze persoon. De lokaalhouders zijn ook welkom. 

Als een ploeg niet vertegenwoordigd wordt op deze vergadering zal een boete van 50€ aangerekend 

worden. Te laat komen wordt als afwezig aanschouwd ! 

Op de site zullen we van ieder lokaal een foto plaatsen. Geert bekijkt wat de mogelijkheden zijn.  

Nazicht van reglement strafpunt in boskader. Deze omschrijving wordt aangepast.  



 

 

Volgende vergadering  

Op  21 augustus 2014 in lokaal De Kabien om 20 00 uur. Tijdens het seizoen zullen de vergaderingen 

de 1e donderdag van de pare maanden plaats vinden. Op de site zullen de vergaderingsverslagen voor 

2012 verwijderd worden, om verwarring te vermijden. De omstandigheden zijn ondertussen niet meer 

dezelfde als bij het opstarten van de federatie. 

  


