
Vergadering  21/8/2014, lokaal De Kabien. 

                                                                    Aanwezig : Maureen, Geert,  Stefan en Kurt. 

Sponsoring rondhalen is een lastige zaak geworden, zeker naar lokalen toe. De lokalen 

voelen zich verplicht om hieraan mee te doen als iemand van het bestuur langs komt met de 

collectebus. Het bestuur beslist daarom op de lokaalbijdrage iets op te trekken naar 20 € en 

een sponsoring van 30 € te voorzien voor de lokalen die een grotere advertentie met logo 

wensen. De lokalen die geen groter vak op de affiche wensen, krijgen dan wel een kleinere 

plaats op de affiche voor deze extra 10€. Ook is er binnenkort een nieuwe rubriek op onze 

site : lokaal van de maand. Hier zal iedere sponsor een plaatsje krijgen. Het is de bedoeling 

wat meer info te verschaffen over onze lokalen en de GZV site wat aantrekkelijker te maken. 

Volgende GZV kampioenenhulde van seizoen 2014 – 2015 zal plaats vinden in de feestzaal 

van lokaal Mandeldaele. Het lokaal is een nieuwe hoofdsponsor geworden. Hierover is een 

akkoord gesloten tussen de uitbaters en het bestuur. 

Het bestuur besliste ook dat in iedere reeks in  onze ploegencompetitie alleen de winnaars 

per reeks (3 reeksen) een trofee zullen ontvangen en uitgenodigd worden op onze hulde. In 

de Beker ‘De Kabien’ worden de kampioen en de tweede plaats beloond met een trofee. 

Iedere ploeg is in principe ingeschreven voor de bekercompetitie, tenzij een ploeg dit 

schriftelijk laat weten vóór 17 september. Dit werd ook meegedeeld op 26 augustus bij het 

afhalen van alle documenten. 

Er is dit jaar geen lagere reeks in de individuele kampioenschappen. Verleden jaar was dit 

wel het geval om de iets mindere spelers ook een kans te geven in hun reeks. Er zijn slechts 

10 spelers ingeschreven uit twee ploegen. Hierdoor zal er voorlopig geen lagere reeks 

ingericht worden. 

Voorbereiding vergadering (afhalen papieren) van 26 augustus 2014. 

Bijna alle lidkaarten zijn gemaakt. Er waren nog wat ontbrekende gegevens van sommige 

ingeschreven ploegen en hun spelers. Ondertussen zou dit in orde moeten zijn, alle achteraf 

toegestuurde gegevens zijn overgemaakt aan Maureen die deze info verder verwerkt. 

Data van de kampioenschappen is gekend, 18 en 19 april in lokaal en feestzaal : Vrij Polen.  

Aanpassing doorsturen wedstrijdformulieren : de wedstrijdformulieren moeten nu verstuurd 

worden naar Geert in plaats van naar Stefan. Fax nummer is ook op de nieuwe 

wedstrijdformulieren aangepast. Het bestuur vraagt daarom om alle oude infomapjes van 

vorige seizoenen uit de lokalen te verwijderen om misverstanden te voorkomen. 

Financieel : De GZV trofeeën werden nog niet afgehandeld. Dit is ondertussen in orde. 

Volgende bestuursvergadering : 2 oktober in lokaal De Kabien om 20uur 


