
VERSLAG-bestuursvergadering GZV dd. 5 december 2016. Izegem te 19.30u.   

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

 

1. Bemerkingen vorige vergadering? 

Er zijn geen bemerkingen 

 

2. Financieel 

Uit de toelichting van Maureen blijkt dat de nieuwe formule kampioenschappen een zware 

dobber is. 

Het bestuur heeft beslist dat de laureaten zelf zullen mogen kiezen tussen een beker (of ander 

aandenken) of een geldprijs. Voor de één is een beker belangrijk, voor een ander niet. De 

winnaar maakt zijn beslissing kenbaar aan het bestuur na zijn wedstrijd in de zaal. 

Op het kampioenschap zal nog enkel een bonnetje gegeven worden als de persoon, na verlies, 

zijn taak van arbiter heeft uitgevoerd. 

De reglementen “financieel” zullen aangepast worden door Maureen. 

 

3. Aanvraag nieuwe ploegen 

De aanvraag van lokaal Tonneke (blauwe dot op de kaart), uit Machelen, om toe te treden tot 

onze federatie, wordt goedgekeurd.

 
Info: Er is interesse van café The Settler (aan De Spil) in Roeselare en café Het Schaak in 

Wakken. Dit is echter nog niet officieel aangevraagd en zou best zo snel mogelijk gebeuren. 

 

4. Muntinsteek bekerwedstrijd. 

Geen muntinsteek door de lokaalhouder van Do Pólo bij de bekerwedstrijd Quicky - Duqkie’s 

Place 3. 



De uitbaters van het nieuwe lokaal waren blijkbaar nog niet goed op de hoogte, iets waarin een 

ploegverantwoordelijke hen wel zou kunnen bijstaan! 

Ter plaatse werd er door de ploegen niet om de muntinsteek gevraagd. De reactie kwam pas 

nadien. 

Daarom zal de zaak enkel als info geplaatst worden op “Facebook” (Stefan). 

 

5. Fout wedstrijduitslag. 
Op de site staat Ruben Vermeulen tweemaal in de uitslag van Melrose 1 op 27/9. 
De thuisploeg kreeg hiervoor een boete (zie website) doch het secretariaat kreeg nog geen 
rechtzetting met de juiste speler van de ploegverantwoordelijke van Melrose 1. 

 
 

6. Google Drive.  

Het project staat nog in zijn kinderschoenen. De voorzitter en secretaris zullen zoveel mogelijk 

informatie en documenten kopiëren. Bedoeling is dat het bestuur onderling alle documenten 

en info kan delen en inkijken, ook wanneer iemand niet beschikbaar is. 

 

7. Verlichting. 

Lichtmeting door Stefan al in enkele lokalen uitgevoerd. De helft is niet in orde! 

Ondertussen is de verlichting boven het biljart van lokaal Pallieter aangepast en goedgekeurd. 

Er was eerder vast gesteld dat er onvoldoende verlichting was boven de tafel. We danken de 

mensen van lokaal Pallieter om dit in orde te brengen! 

Nu is er 600 Lux, gemeten op 13/12/2016.  

 

8. Promotie – degradatie. 

Toelichting aan de leden: Er zijn 2 dalers in 1e afdeling en 2 stijgers in 2e afdeling. 

Het bestuur kan het aantal wijzigen om het evenwicht te behouden tussen de afdelingen. 

 

9. Kalender. 

Data van nog te spelen wedstrijden moet aangepast op website. (Geert). 

 

10. Bestuursvergadering. 

Op vraag van de secretaris worden de vergaderingen verplaatst van de 1e donderdag naar de 2e 

maandag van de maand. 

Volgende bestuursvergadering is dus op maandag 13 februari 2017. 

 

Verslag gemaakt in opdracht van het GZV-bestuur. 

 

Librecht Geert - Secretaris GZV 


