
Bestuursvergadering GZV dd. 12 april 2018. Ingelmunster te 19.30u.   

Aanwezig: Stefan De Backer, Maureen Ryckoort, Geert Librecht Dirk Detailleur en 

Kurt Cardoen. 

 

1. Bemerkingen vorige vergadering? 

Alles OK. 

 

2. Financieel  

* Betaald: Consumpties aanwezigheid bestuur Beker en drankjes in Mandeldaele bijkomst i.v.m. 

programma voor verwerking info en uitslagen. 

GZV Kampioenenhulde: Voor iedere deelnemer aan het feest een extra bonnetje voor een aperitief en een 

bonnetje voor een gewone consumptie. 

 

3. Voorstelling nieuw bestuurslid. 

Dirk Detailleur, speler en ploegverantwoordelijke van Duqkie’s 1, is het nieuwe GZV-bestuurslid. 

Voorlopig draagt Dirk bij aan de algemene werking. Zie ook punt 16, leiding ombudsdienst. 

 

4. Geschorste spelers. 

Er zijn nog heel wat spelers die met een openstaande schuld staan bij de GZV. 

Door de financiële overeenkomst met uitbater Christoph Tuytens vervallen de openstaande boetes van € 7 

voor de betrokken leden van ploeg Rumba. 

Blijkbaar staat ook Tom Spriet van Santiball nog met een openstaande boete. Toch speelt hij dit seizoen 

mee. Het GZV-bestuur beslist dat hij het huidige seizoen mag afwerken doch eerst de boete zal moeten 

betalen wil hij volgend seizoen opnieuw aangesloten worden bij de GZV. 

 

5. Samenvatting Kampioenschappen 2017 – 2018 

- Weinig inschrijvingen bij de B, C en D individuele reeks en Duo Mix. 

- Overzicht van de actueel toegekende letterwaarden: A: 65    B: 33   C: 24   D en ND: 24   NA: 78  

Er kwamen dan ook veel vragen en wat commentaar omtrent de letterwaarden en de toekenning ervan. 

Hierop repliceert de secretaris dat er na afloop van dit seizoen heel wat leden met een NA-letterwaarde een 

nieuwe letterwaarde zullen toegewezen worden. Het nieuwe systeem van letterwaarde-bepaling kan pas 

na enkele jaren geëvalueerd worden. Het doel is een evenwicht te bekomen in alle categorieën doch het 

blijft een feit dat leden met een lagere letterwaarde minder interesse en behoefte hebben om deel te 

nemen aan kampioenschappen. 

- Weinig belangstelling in de categorie Duo Mix en zal volgend seizoen niet doorgaan. Een evaluatie volgt. 

- Enkele ingeschreven spelers (en betaald) zijn niet komen opdagen. Delaey, Duyck (geen vervoer) en 

blijkbaar een misverstand tussen Peter Wyffels en Francky Vanslambrouck met het lokaal De Kabien. 

- Inschrijving van de bestuursleden GZV volgend seizoen gratis wordt goedgekeurd. 

- Toestand van de biljarts… geen hoogvliegers. Niet meer voor herhaling vatbaar! Voor volgend jaar wordt 

er contact genomen met andere firma’s. Eventuele hogere kosten zou de GZV voor zijn rekening nemen. 

Maureen en Dirk zullen hieromtrent contact nemen met uitbater Eddy van lokaal Vrij Polen. 

- Ook was er die dagen een tornooi in lokaal Santiball en in de Pallieter! Dit zal ook geen voordeel zijn 

geweest. Daarom wordt de vaste datum voor de kampioenschappen niet meer gewijzigd. Wij rekenen er 

dan ook op dat onze lokalen zich weerhouden van inrichtingen op de dagen van de GZV-

kampioenschappen. 



 

6.  Mogelijks vier nieuwe ploegen volgend seizoen 

Melrose misschien 1 ploeg bij, in de Vlasbloem 1, Pallieter 1 en Komme Il Fo (Pittem) 1 nieuwe ploeg.  

Overzicht (lijst) van de ingeschreven lokalen voor het nieuwe seizoen werd voorgelegd. 

Geert zal een ontwerp maken voor een nieuwe kalender 2018-2019, indien mogelijk rekening houdende 

met het ontwerp van de WGF-kalender. Contact is ondertussen genomen met Steven Degraeve die zijn 

kalender zal doorsturen om alle data te vergelijken en eventueel af te stemmen. 

 

7.  Bekerfinales 

De bekerfinales zullen opnieuw betwist worden op het einde van het seizoen. Moest de kalender overvol 

zitten dan zullen beide finales in dezelfde week betwist worden op dinsdag en woensdag.  

 

8.  Wedstrijd Santiball – Pelikaan 

Wedstrijd is niet doorgegaan. Forfait van ploeg, Santiball. De helft van de boete storten naar de nieuwe 

lokaalhouder van lokaal De Pallieter, Steven Deweer. Goedgekeurd. 

 

9.  Toevoegen van nieuwe leden 

Kan de ledenlijst niet worden vernieuwd met alle nieuwe leden geïntegreerd op de site?  

Nu zijn nieuwe leden niet te vinden bij aangesloten leden maar afzonderlijk op te zoeken op de lijst 

“nieuwe leden”. Goedgekeurd. 

 

10.  Aanpassing reglement, veranderen van lokaal tijdens het seizoen. 

Het is mogelijk bij de BGB om te veranderen van lokaal tijdens het seizoen art. 23 pag. 24. Bij ons is dit niet 

mogelijk. Moeten we ons reglement hier niet “bijschroeven”? 

Dit reglement zal geïntegreerd worden. In dergelijke gevallen zal er een administratiekost van € 50 

gerekend worden. 

 

11.  Lokaal Sportwereld Torhout niet beschikbaar op 14 februari 

Op 14 februari was lokaal Sportwereld niet beschikbaar om de bekerwedstrijd Sportwereld Z –  Melrose 2 

te betwisten. Reden: “door omstandigheden”. Via een berichtje werd de voorzitter op 10 februari op de 

hoogte gebracht. 

Hier moet het reglement duidelijk zijn, ook hier aanpassing nodig! 

Welke sanctie wordt hier toegepast? 

Het GZV-bestuur is van oordeel dat dergelijk gedrag van uitbaters niet kan getolereerd worden. 

Besluit: Boete van € 50 en 2 seizoenen geen bekerwedstrijden in het lokaal van uitbater Brian Vaneecke. 

 

12.  De GZV-site 

 *   1e reeks 

Speeldag 9, Duqkie’s 2 – Kabien 2 speler vier in het rood van Duqkie’s, 385 – (384 Bjorn Azou)? 

Speeldag 13 Quicky’s – Kabien 3, uitslag niet op de site. Is deze uitslag niet gekend? 

 *   2e reeks 

Speeldag 6 Pennewaert Eddy staat in het geel. Wie is dat? 420 is Desmet Matthias? 

Speeldag 15 uitslag Duqkie’s 4 - Pelikaan: Vandewalle Kevin (390), van Duqkie’s 5… ? 

Wedstrijd Duqkie’s 4 tegen Kolenwerf 1, uitslag niet juist doorgegeven, aanpassen (mail). 



Er werd tijdens de vergadering een poging gedaan om alles op te lossen. Hierbij wel dank voor de uitbaters 

die hulp hebben geboden. 

Het is duidelijk dat het formulier-systeem bij Webnode te veel in gebreke blijft wat zorgt voor onvolledige 

klassementen. 

Er is gepolst of het mogelijk is om de uitslagen automatisch aan te passen als de ploegverantwoordelijken 

de uitslag doorgeven. Dit zou de reactiesnelheid gevoelig verhogen om de uitslagen te verwerken. Er was 

verleden jaar al van gesproken. Nu is met Bart Landuyt gesproken om een programma te maken waarbij 

uitslagen die online ingegeven worden rechtsreeks op de site worden verwerkt.  

 

13. reglement CO 12 promotie / degradatie en lay-out van de bundel 

*Op de site staat dit goed beschreven, in de infomapjes vind ik dit niet. Versie van het reglement moet met 

datum ondertekend worden om verwarring van verschillende versies te voorkomen. Voorstel bestuur is 

om dat te omschrijven in een voettekst. 

Moet er ook een regel aangevuld worden wat er gebeurd bij toevoegen van een reeks? Dit wordt in beraad 

gehouden. 

*Aanpassing lay-out reglementenbundel. Dit wordt gedaan door de secretaris. 

Aandacht voor het frontblad dat moet corresponderen met de inhoud. 

Nieuw bestuurslid, nieuwe foto’ s. 

 

14. Uitgestelde wedstrijd Kabien 2 – Siberië 

Wedstrijd werd uitgesteld door deelname aan de GEOZ-kampioenschappen van Norbert Vyncke en Franky 

Vanslambrouck. Kan dit een reden zijn om een wedstrijd te verplaatsen daar dit evenement niks te maken 

heeft met onze federatie en ook om 10u30 en 13u00 uur startte? Er zijn toch nog andere spelers in die 

ploeg?  

Besluit: Voorstel minnelijke schikking van € 25. 

 

15. Voorbereiding GZV Kampioenenhulde 

Voorstel maaltijd, traiteur is opnieuw Nico. 

Door Maureen wordt een overzicht gemaakt van de winnaars en wat ze hebben gekozen (beker of 

prijzengeld). 

Wat als er te veel inschrijvingen zijn? Capaciteit van de zaal 100 pers. Hiervoor is nog geen oplossing. 

Formulieren voor inschrijving worden verstuurd op 1 mei 2018. 

Voorbereiding toespraak door Stefan. 

 

16. Andere 

*Oprichten van een klachtencommissie? Is dit een optie?  

Het GZV-bestuur opteert voor een ombudsdienst. Dit onder leiding van het bestuurslid Dirk Detailleur 

samen met 2 of 3 neutrale leden. Bedoeling is dat leden en uitbaters hier met hun voorstellen of klachten 

terecht kunnen. 

Volgende vergadering: 6 juni 2018. 

Opgemaakt in opdracht van het GZV-bestuur, 

Verslaggever Geert Librecht. 


