
VERSLAG BESTUURSVERGADERING G.Z.V. dd. 05/02/2015 

Plaats: Lokaal De Kabien – Izegem. 

Aanwezig: Stefan De Backer, Maureen Ryckoort, Kurt Cardoen en Geert Librecht. 

1. Financieel. 

- Kastoestand: per mail ontvangen. 

-  Sportwereld T heeft € 50.00 betaald voor de algemene FF. Arena nog niet betaald, Geert 

neemt de afrekening mee. 

- Marino Duquenois wordt het bedrag voor zijn wedstrijdwijziging terugbetaald (zie punt 5).  

-  Vraag van Maureen om de website aan te passen. 

- Het doorsturen van de wedstrijdformulieren wordt behouden. Faxen naar Geert. Nieuw 

abonnement op eigen naam. Het verschil van een pakket zonder of met vaste telefonie 

bedraagt € 13.80. De GZV neemt dit verschil voor zijn rekening. 

 

2. Verslaggever. 

Vraag van Stefan om hem te ontlasten als verslaggever van de bestuursvergaderingen. Geert 

neemt die taak over. 

 

3. Individueel klassement. 

Er wordt beslist dat er een afzonderlijke winnaar is van de heenronde (Sergio Ariano) en er, per 

afdeling, een nieuw klassement wordt gemaakt voor de 2e ronde. 

 

4. Het verplaatsen van 2 wedstrijden wegens het kampioenschap van West-Vlaanderen. 

Betrokken ploegen: Melrose 1 – Melrose 2 – Duqkie’s en Sportwereld T. 

Beslissing: Geval van heerkracht. Het uitstellen van beide wedstrijden is kosteloos. 

Er zal in de toekomst, indien mogelijk, overleg gepleegd worden met andere organisaties. 

 

5. GZV feest. 

Beslissingen: 

-  kip aan ’t spit  - Francky Vanbesien. Geert neemt contact. 

- Muziek: Maureen is bevriend met iemand die op feesten muziek verzorgd. Geert informeert 

via Ten Stuyver voor Johnny Clarysse – orgelist. 

- Er wordt niet ingegaan op het verzoek van de KRVGB om ons feest te verplaatsen wegens hun 

finales. 

 

6. Beker De Kabien. 

Lokaal Melrose is niet beschikbaar voor de 1/2e finales op 07/04/2015 (verlof). Oplossing: De 

1/4e finalewedstrijd in lokaal Vrij Polen wordt omgewisseld. Geert neemt contact met de 

betrokken lokalen en ploegen. 

 

 

Verslag In opdracht van het GZV-bestuur, 

Geert Librecht 

GZV-secretaris 


