
 

 

Bestuursvergadering GZV dd. 5 april 2015.  

Lokaal De Kabien te 17.00u. 

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

Verontschuldigd: Kurt Cardoen. 

 

Kampioenschappen 

Inschrijvingen komen stilaan binnen. Alle documenten worden gescand en naar alle bestuursleden 

doorgestuurd. Hierdoor is controle mogelijk. 

Stefan zal alle inschrijvingen digitaal verwerken op een controlelijst om op de site te plaatsen. Het tijdig 

binnen brengen  van de inschrijvingen is belangrijk. Als de inschrijving binnen is wordt deze verwerkt en op de 

site geplaatst. Zo kan ieder lid tijdig reageren als er iets niet in orde is met zijn of haar inschrijving. 

Geert doet de verdere voorbereidingen voor de organisatie individuele – en duo kampioenschappen. 

Maureen doet de financiële kant. 

Alle bestuursleden zullen aanwezig zijn op de GZV-kampioenschappen. 

 

Kampioenen en trofeeën 

1e afdeling: Kampioen Melrose 1. Tweede plaats Melrose 2. 

2e afdeling: Kampioen Pallieter. Tweede plaats Vrij Polen. 

3e afdeling: Kampioen Duqkie’s Place 1. Tweede plaats Sportwereld Z. 

Voor deze ploegen zal een trofee aangekocht worden. De kampioenen van iedere reeks worden uitgenodigd 

op de hulde van 30 mei, gratis deelname met 6 leden. 

 

Individuele kampioen en verliezende finalist: Soort aandenken – diploma op steentje (nieuw bij GZV). 

Idem voor Duo kampioenschap. Finalisten worden uitgenodigd op de hulde en moeten zelf hun trofee 

(geldprijs) komen afhalen op het feest. 

Hogere prijzenpot: 

Individueel – 1e € 75.00 (€ 50.00) – 2e € 50.00 (€ 25.00) + gratis eetmaal op feest. 

Duo’s – 1e € 100.00 (€ 60.00) – 2e € 60.00 (€ 40.00) + gratis eetmaal op feest. 

  

Kampioenenhulde  

Na een laatste contact met Gwendoline van zaal Mandeldaele wordt het feest als volgt vastgelegd: 

€ 13.00 / persoon voor Aperitief – Kip aan ’t spit (+frietjes en groentjes) – drankbonnetje, dit zowel voor leden 

als niet-leden. DJ. Jean-Marie Bolle.  

 

Overgangen 

Overgangen: Buiten het seizoen is dit gratis. Men mag veranderen van ploeg, tekenen bij een nieuwe ploeg 

tot 15 augustus. Tijdens het seizoen (van 15 augustus tot 1 januari) kost dit € 12.50 plus natuurlijk het lidgeld 

van € 12.50. Een ‘aansluitkaart’ moet hier gebruikt worden. 

Indien men verandert van ploeg na getekend te hebben op een inschrijvingsblad van een andere ploeg kost 

dit € 20.00. Het lidgeld dat betaald werd door het betrokken lid, bij de eerste ploeg wordt niet teruggestort. 

Ook moeten de leden van de eerste ploeg deze overgang toelaten en tekenen op de achterkant van het 

daartoe voorziene formulier. Met deze regeling willen we de ploegen en lokalen beschermen tegen ‘last 

minute’ overlopers waardoor ploegen juist voor het seizoen in problemen komen. 



 

 

 

Jaarlijkse bijdrage lokaal 

De bijdrage wordt verhoogd naar € 30.00. Kleine sponsoring voor vermelding op affiche is inbegrepen. Grote 

sponsoring op affiche kost € 30.00 extra. Het bestuur bezoekt dus geen lokalen meer voor ronselen van 

sponsorgelden. Wel zal hiervoor telefonisch contact genomen worden. 

Condities voor hoofdsponsors blijven dezelfde nl. € 150.00 met of zonder extra’s. 

 

Wedstrijdformulieren te laat binnen 

Door omstandigheden zijn er veel wedstrijdformulieren te laat binnen. Dit kwam deels door het nieuwe 

abonnement bij Telenet van de secretaris en verandering van faxnummer GZV. Diegenen die door eigen 

schuld te laat waren glippen door de mazen van het boete-net. Die laatsten moeten er zich van bewust zijn 

dat het juiste klassement pas 1 dag voor de laatste beslissende wedstrijden in 2e afdeling, kon gepubliceerd 

worden. Vanaf volgend seizoen zal de voorziene boete onmiddellijk toegepast worden. 

 

Wijziging invullen wedstrijdformulier 

Door gebruik van een nieuw programma moet de einduitslag anders ingevuld worden. 

Gescoorde ballen invullen vervalt. 

Volgend seizoen vult men de winnaar van de manche in, 1 of 2. Om de uitslag van de partij in te vullen is dus 

ook winnaar 1 of 2 invullen. 

Stefan zal de wedstrijdformulieren aanpassen. 

Het nieuwe programma maakt automatisch alle klassementen waardoor fouten niet meer mogelijk zijn. 

 

Financieel 

Het financieel verslag van het kasboek werd reeds per mail overgemaakt door Maureen. Er zijn geen 

opmerkingen. Aan de hand van het huidig saldo is de organisatie van de kampioenenhulde en feest 

vastgelegd. Ook enkele financiële aspecten voor volgend seizoen worden vastgelegd. 

 

Uitnodigingen voor de hulde 

Er wordt een lijst gemaakt voor alle genodigden, kampioenen. 

 

Allerlei 

- Overschakeling naar digitale formulieren op de site. Wie zich blijft verschuilen achter het feit dat 

“niemand” van de ploeg internet heeft zal hopeloos achterop raken. 

- Voorstel Geert om letterwaarde in te voeren: reden = veel minder goede spelers krijgen kans om kampioen 

te spelen. Systeem met behalen van aantal punten volgens letterwaarde van de tegenstrever. 

De letterwaarde om volgend seizoen te starten wordt bepaald volgens de resultaten bij GZV van de laatste 

3 seizoenen. Reglement moet nog volledig uitgewerkt worden ter goedkeuring. 

- Voorstel Geert: Ranking per reeks - finales met 1e tot 8e van de individuele resultaten in de 

ploegencompetitie. 

- Er moet een lijst gemaakt worden met alle data van vergaderingen. Iedere eerste donderdag van de pare 

maanden is er bestuursvergadering om 20.00u. Stefan zal dit in orde brengen. 

 

Volgende vergadering : donderdag 4 juni. 

 

Verslag opgemaakt in opdracht van het GZV-bestuur en publicatie na goedkeuring, 

Geert Librecht - verslaggever 


