
GZV vergadering dd. 18 juli 2019. Oostrozebeke te 19.30 uur  

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

 

1. Bemerkingen vorige vergadering? 

Geen. 

 

2. Financieel 

De terugbetaling van borgsommen is in orde.  

De  bekers zijn nog niet betaald, we wachten op de rekening van Tom. 

 

3. Reorganisatie bestuur herverdeling van de 4 bestuursfuncties. 

Na het verlies van onze vriend, medestichter en bestuurslid Geert moesten er een aantal 

taken herverdeeld worden.  

De bestuursgroep is als volgt best gereorganiseerd: 

Voorzitter: Stefan De Backer 

Algemene leiding, organisatie competitie en bekercompetitie. 

Secretaris en webmaster: Maureen Ryckoort 

Verwerking administratie, verslaggever, verantwoordelijke kampioenenhulde, 

ledenbeheer en beheer website. 

Financieel beheerder: Kurt Cardoen 

Financieel beheer, lidkaarten, berekening letterwaarden en verantwoordelijke 

kampioenschappen. 

Public relations en ombudsman: Dirk Detailleur 

Public relations, beheer reglementen en verantwoordelijke ombudsdienst. 

 

4. Website en programma 

Het programma is geïnstalleerd, met wat vertraging om te testen. Het was de bedoeling dat 

dit functioneel zou zijn na installatie op 4 juni. Bij de eerste testen bleek er een blokkering te 

zitten in dit programma. Alles hangt af van Bart Landuyt die dit programma verder kan 

uitwerken en operationeel kan maken op onze PC. 

 

5. Opmaak kalender, affiche en verdeling ploegen 

De kalender is klaar maar moet nog eens dubbel gecontroleerd worden. 

Na mail blijkt ook dat Kom Il Foo 2, op woensdag speelt. Gelukkig reageerden deze mensen 

tijdig op onze mail. Verder waren op deze mail geen bemerkingen. 

De affiche zal dit jaar opgemaakt worden door een extern bedrijf dat gespecialiseerd is in 

deze materie. Na de rondgang van Dirk en de definitieve controle van de kalender kunnen 

we starten met de schikking van de affiche. 

Ook kan dan bekeken worden welke bekerwedstrijden naar welk lokaal gaan. 



Ook bekijken we nog of we een lijst van lokalen met ‘vrije biljarts’ moeten opmaken en 

eventueel publiceren. Deze kunnen dan aangeboden worden als er geen andere oplossing 

kan geboden worden (thuislokaal niet beschikbaar). Dirk zal dit opmaken. 

 

6. Wijziging aanwezigheid 4e speler 

Er werd navraag gedaan door de ombudsdienst rond aanwezigheid van de vierde speler. Het 

uur dat de 4e speler moet aanwezig zijn wordt een kwartier opgeschoven van 21.30 naar 

21.45 uur. Er waren geen negatieve reacties op dit voorstel. Iedereen die bevraagd werd 

reageerde heel positief.  

Er wordt gezocht naar een tekst die dit perfect verwoordt. Maureen en Dirk werken dit 

verder uit in een passende tekst om ons reglement aan te passen.  

 

7. Aanpassing reglementen 

Het item “berekening letterwaarden” dient er ook een regel toegevoegd te worden, namelijk 

het behalen van een letterwaarde op een kampioenschap. >>> Letterwaarde behaald op de 

GZV kampioenschappen is 1 jaar geldig. 
 

Bekercompetitie: ophangstoot oefenen en bandtrekken om te bepalen wie mag beginnen 

met welk kleur van ballen of aan welke kant van het biljart men wenst te starten. Dit voor 

eerste en laatste eventueel beslissende belle. 
 

Forfaits zullen volgend seizoen strenger aangepakt worden. Het bedrag zal worden 

opgetrokken van € 50 naar € 75, reglement nog aanpassen. € 35 gaat naar het benadeelde 

lokaal.  

 

Lopende zaken (ook te vermelden op de algemene bijeenkomst) 

• Reglementen verder uitwerken.  
 

• Zijn de ploegen verplicht om deel te nemen aan de bekerwedstrijden? Dirk zoekt uit 

hoe dit werkt bij andere federaties, hoe de ploegen dit moeten meedelen aan het 

bestuur. Een gevolg is dat we dan minder lokalen nodig hebben voor de 

bekerwedstrijden. 
 

• 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. 


