
Verslag GZV vergadering 7 november te Emelgem om 19.30 u. 

Aanwezig: De Backer Stefan, Ryckoort Maureen, Detailleur Dirk en Cardoen Kurt. 

1. Bemerkingen vorige vergaderingen? 

Geen 

 

2. Financieel 

Maureen en Kurt zijn reeds samen gekomen. Kurt heeft definitief overgenomen en doet voortaan het 

financieel beheer.  

Er werd een herinneringsbrief gestuurd op 30/10/2019 naar de sponsors die nog niet betaald hebben. Op 

het ogenblik van de vergadering was er nog geen reactie geweest van de aangeschreven sponsors. Kurt 

volgt dit verder op.   

Dirk heeft op 8/11/2019 een afspraak met Eddy Foket in verband met de biljarts voor de 

kampioenschappen/sponsoring. Zie ook ‘4. Kampioenschappen’.   

 

3. Ranking + verwerken uitslagen op de site 

Er werd door enkele leden reeds gevraagd of er dit jaar een ranking wordt gepubliceerd. Deze ranking 

wordt bijgehouden en zal later dit seizoen gepubliceerd worden. Dit om de ploegencompetitie te 

stimuleren en individuele resultaten niet te laten primeren. Er zal opnieuw een prijs gegeven worden aan 

de rankingwinnaar van elke afdeling.  

Voor het verwerken van de uitslagen zijn we nog steeds op zoek naar een manier om dit automatisch te 

laten gebeuren, zodat leden zelf hun uitslag kunnen ingeven en deze live te volgen is. Hiervoor moet het 

programma van Bart kunnen doorgegeven worden aan een programmeur zodat deze kan bekijken wat 

mogelijk is en wat hiervoor nog moet gebeuren. Stefan neemt nogmaals contact op met Bart en vraagt na 

hoe we dit kunnen aanpakken.  

 

4. Kampioenschappen 

Uit de afspraak die Dirk had op 8/11/2019 met Eddy Foket is gebleken dat er waarschijnlijk terug zal 

gekozen worden voor Verhoeven. We kiezen opnieuw voor 3 extra biljarts (+ de 3 biljarts die reeds in Vrij 

Polen aanwezig zijn). 

Er wordt gekeken of de biljarts van Verhoeven eventueel ook kunnen ingezet worden voor andere biljart 

evenementen om op die manier eventueel een gunstiger tarief te bekomen. Dirk volgt dit verder op en 

onderhandelt hiervoor met Verhoeven.  

Kurt stelt voor om met grote bladen + etiketten te werken, zodat de leden de loting gemakkelijk kunnen 

volgen. We zoeken nog uit of er eventueel een andere mogelijkheid bestaat. Eventueel projecteren door 

middel van een beamer? Is de beamer in Vrij Polen hiervoor beschikbaar? Dit wordt nagevraagd bij Eddy.  

Belangrijke wijzigingen in verband met vorig jaar:  

• Alle inschrijvingsformulieren worden via mail of per post verstuurd naar Kurt (verantwoordelijke 

kampioenschappen).  

• Er werd afgesproken dat er geen uitzonderingen in verband met later toekomen dan de 

aanvangsuren worden toegelaten. Er wordt FF score toegekend 15 minuten na aanvang.   

Het inlichtingsblad wordt gewijzigd door Maureen. Alsook de inschrijvingsformulieren worden door 

Maureen opgesteld/gewijzigd.  

De inschrijvingsformulieren worden zoals vorig jaar verstuurd per post naar de lokalen. Leden kunnen dus 

enkel inschrijven in een GZV-lokaal. De formulieren worden NIET gepubliceerd op de site. Het 

inlichtingsformulier wel. De formulieren worden verspreid rond Nieuwjaar. Kurt en Maureen brengen alles 

hiervoor in orde. De inschrijvingen moeten daarna binnen zijn tegen 5 februari 2019. 



De inschrijvingen worden na inschrijven gepubliceerd op Facebook of op de site zodat men kan checken of 

de inschrijving is doorgegaan.  

Er werd tevens beslist dat leden die deelnemen in de A-reeks 5 matchen dienen betwist te hebben tegen  

5 februari 2020. 

Er worden tijdens het kampioenschap opnieuw hotdogs voorzien. 

Winnaars zullen opnieuw kunnen kiezen tussen een geldprijs/trofee. De geldprijzen worden vastgelegd 

nadat het aantal inschrijvingen gekend is.  

 

5. Kampioenenhulde 

De zalen worden bezocht. Ondertussen werd zaal ’t Sok in Kachtem en JOC in Izegem bezocht. Beide zalen 

hebben hun voor- en nadelen. Stefan maakt een overzicht hiervan om op die manier beter te kunnen 

beslissen.  

De traiteur werd vastgelegd, later wordt gekozen wat we zullen eten, afhankelijk ook van welke 

mogelijkheden de nieuwe zaal zal bieden. We hebben opnieuw gekozen voor dezelfde traiteur als vorig 

jaar (Nico Declerck).  

Ook de DJ werd reeds vastgelegd. We kozen opnieuw voor DJ Ronny.  

Er zijn voorlopig nog vraagtekens in verband met de uitbating van het feest. Verenigingen, biljartploegen, 

goede doelen, …? Hoe pakken we dit het best aan? We leggen eerst de zaal vast en beslissen daarna hoe 

we dit verder zullen aanpakken. We informeren eens hoe dit verloopt in andere verbonden of bij andere 

evenementen.  

 

6. Bekermatchen volgende week 

Stefan verwittigt bij de bekermatchen de lokaalhouders via sms. Maureen plaatst een herinnering op 

Facebook en op de site.  

 

7. Varia 

• Kurt stelt voor om een banner te laten maken met het GZV logo daarop. Deze banner kunnen we 

gebruiken op kampioenschappen, hulde, … Kurt kijk na wat de mogelijkheden hiervan zijn. 

• Er kwam reeds aan bod om bestuursplaatjes met magneet te laten maken (plaatjes voor op kleding 

met functie + naam bestuurslid). Kurt vraagt hiervoor nog eens na bij Tom Kesteloot. Stefan bezorgt 

het opschrift voor de plaatjes aan Kurt of aan Tom.  

 

8. Volgende vergadering? 

09/01 volgende vergadering.  

 

Lopende zaken of te bespreken op volgende vergadering: 

• Dit seizoen te evalueren wat betreft het reglement:  

o 3e strafpunt. Wordt dit strafpunt behouden?  

o Schieten vanaf de kaderlijn. 

o Welke soorten speelballen laten we toe? 

• Voorstel om leden zelf meer betrokken te maken bij het melden van de uitslag van hun wedstrijd. 

Een uitslag wordt doorgegeven aan het bestuur via de GZV site en niet via Facebook!!! Als de 

uitslag niet tijdig binnen is, zetten we op de site ‘uitslag niet binnen’. Als na twee weken geen 

uitslag van de thuisploeg binnen is wordt de thuisploeg onherroepelijk verloren verklaard met 0 – 

4 en is ook FF → boete van toepassing (75 euro). Bestuur zal  geen contact meer opnemen met 

ploegverantwoordelijken in verband met nalatigheid voor het doorgeven van de uitslag. Iemand 

die bekommerd is om zijn ploeg zal dit met de nodige zorg invullen en verder opvolgen. 

 

 


