
Verslag GZV vergadering 9 januari te Roeselare om 19.30 uur 

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

1. Bemerkingen vorige vergadering? 

Geen 

 

2. Financieel 

Enkele sponsors hebben nog steeds niet betaald. Er wordt contact opgenomen met deze sponsors. Er werd 

nochtans reeds een herinneringsbrief gestuurd. 

 

3. Ranking + verwerken uitslagen op de site 

Er werd contact opgenomen met 2 programmeurs die ons mogelijks kunnen helpen voor een site volgend 

jaar. De bedoeling zou zijn dat er ook kan gewerkt worden met live uitslagen en zo ook alles zou kunnen 

verwerkt worden. Momenteel zijn er reeds 2 partijen die ons mogelijks zouden kunnen helpen. Er wordt 

overwogen wat voor ons de beste optie is. Maureen en Stefan contacteren de partijen.  

Er werd ondertussen ook een pc aangekocht. Deze kan gebruikt worden tijdens de kampioenschappen en 

voor het verwerken van de uitslagen.  

De ranking wordt na de eerste ronde gepubliceerd.  

 

4. Nieuwe letterwaarden + nieuwe lidkaarten 

Enkele spelers hebben een nieuwe letterwaarde. Kurt heeft dit bekeken en volgt dit verder op tot 5/2. 

Aanpassingen zet Maureen op de site en/of op Facebook. Nieuwe lidkaarten worden verstuurd naar het 

lokaal.  

 

5. Lokaalveranderingen 

Het schaak speelt de wedstrijden verder in lokaal De Flandria, Wakken. Kurt en Dirk hebben het lokaal 

bezocht en tevens goedgekeurd. Ook de biljart werd goedgekeurd. 

Duqkies’ Place 1, 2, 6 en 7 verhuizen mee naar de Nieuwe Ruiter. Dirk bezoekt het lokaal en keurt de 

biljarts. Aangezien het hier om dezelfde uitbaters gaat, heeft het bestuurd deze wijziging onmiddellijk 

goedgekeurd, er dienen geen formulieren te worden ingevuld. 

Duqkie’s Place 4 speelt het seizoen verder in lokaal De Pelikaan. Het formulier voor wijzigen van lokaal is 

reeds in orde gebracht. Dirk brengt nog eens een bezoek aan de Pelikaan.  

Probleem Duqkie’s Place: 3 ploegen spelen op woensdag = er zijn voorlopig maar 2 biljarts beschikbaar. 

Marino regelt hiervoor een wedstrijdwijziging. Het bestuur keurt dit goed, mits dat steeds volgens de 

officiële manier gebeurt. Aanvraag via de site + goedkeuring tegenstander.  

 

6. Kampioenschappen 

De 3 biljarts liggen vast bij Verhoeven. Dit werd bevestigd via mail. De biljarts worden geleverd op 

donderdag 13/02 en opgehaald op 17/02.  

Kurt zoekt uit waar we 2 banners kunnen bestellen. Hilde staat Kurt bij voor het ontwerp. Momenteel nog 

geen geschikte site gevonden waar prijs/kwaliteit overeenstemt volgens onze verwachtingen.  

Taakverdeling kampioenschappen 

 Lichten worden opgehangen 14/02 in de namiddag door Kurt en Dirk.  

 Kurt is aanwezig bij het leveren van de biljarts. Verhoeven zal Kurt contacteren wanneer zij 

vertrekken.  

 Kurt en Dirk starten telkens op. Stefan en Maureen komen eventueel later en blijven tot het einde.  

Kurt brengt alles in orde voor de trekking en stelt de lotingsschema’s op nadat de inschrijvingen gekend 
zijn. Maureen zorgt voor een printer, zodat er eventueel ter plaatse nog kan geprint worden. 



Kurt verwerkt de inschrijvingen en stuurt daarna ter back-up door naar Stefan en Maureen. Er wordt ook 
gecontroleerd of alle inschrijvingen correct zijn (letterwaarde, aantal matchen, …). Kurt gaat ook na of de 
betalingen in orde zijn. 

Er zijn geen spelers geschorst.  

Er worden hotdogs voorzien op het kampioenschap. Kurt zorgt voor de worsten (140). Maureen zorgt voor 
de pistolets (140).  

De geldprijzen worden vastgelegd nadat de inschrijvingen gekend zijn. De finalisten kunnen opnieuw 
kiezen tussen een trofee of een geldprijs.  
 
7. Kampioenenhulde 

Maureen regelt Sabam. 

Er wordt navraag gedaan voor een verzekering. Kurt en Maureen vragen na hoeveel dit kost en welke 
mogelijkheden er zijn.  

Maureen heeft reeds contact gehad met de traiteur. Er zou dit jaar misschien opnieuw gekozen worden 
voor BBQ. Er zijn enkele voorstellen. Alleen vlees of combinatie vlees/vis. Maureen volgt dit verder op en 
spreekt concreet af met de traiteur. 
De traiteur heeft plaats genoeg aan de zijkant van de zaal voor de BBQ. Dit gedeelte moet wel afgebakend 
worden met nadars. Er moet ook plastic onder de BBQ gelegd worden.   

Nog te overwegen: er wordt eventueel een kleine flyer gemaakt om uit te hangen in de lokalen met hierop 
alle gegevens van de hulde.  

De organisatie moet nog verder bekeken worden. Momenteel zijn er nog enkele vraagtekens. 

 Aperitief door het bestuur? Hoe wordt dit geregeld? Zijn er aperitiefglazen in de zaal? Voorziet het 

bestuur die aperitief zelf?  

 Wie doet de uitbating? Momenteel wordt gedacht dit uit te besteden aan een ploeg/lokaal/… . Er 
moeten minimum 4 personen voorzien worden voor de bediening. Deze moeten starten om  
19.00 uur en blijven tot het einde van het feest. Ook het opruimen van de zaal zou voor hun 
rekening zijn. Het klaarzetten van de zaal gebeurt door het bestuur zelf.  
Zij dienen tevens een inventaris te maken van het aanwezige materiaal en drank voor en na het 
event.  

 Contract (borgsom, voorwaarden, bedrag, …) uitbating wordt nog verder bekeken.  

 De zondag na het feest is de zaal vrij en kan er eventueel nog gepoetst worden.  
 

8. Volgende vergadering? 

8 februari om 10 uur 

 
 
 
 
 

 


