
Dagorde GZV dd. 29 november 2018. Ingelmunster te 19.30u.   

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

Afwezig: Geert Librecht  

 

Bemerkingen vorige vergadering: GDPR lijsten zijn bijna allemaal binnen op een uitzondering na. 

 

1. Forfait in de Bekercompetitie van Kolenwerf in lokaal Pallieter en Rumba in lokaal Sportwereld Zeveren.  
De ploeg Rumba had aangekondigd dat ze niet naar lokaal Sportwereld in Zeveren zouden gaan om 
hun Bekerwedstrijd te betwisten. Hierdoor verliezen ze hun wedstrijd. Lokaal Rumba is door deze 
forfait van eigen ploeg zelf ook getroffen. Kolenwerf is met slechts 2 leden aangetreden voor hun 
bekerontmoeting. CO/3 b  is hier van toepassing, algemene forfait. Een regeling wordt getroffen met 
de 2 benadeelde lokalen. Volgend seizoen wordt de forfaitsom opgetrokken naar € 75. De 
reglementenbundel 2018-2019 wordt tegen volgend seizoen aangepast. Het reglement zal bijgewerkt 
worden rond het niet beschikbaar zijn van een lokaal voor een GZV competitie- of Bekerwedstrijd. Er 
zal altijd 75 euro boete aangerekend worden en een eventuele schorsing . 

 

2. Er wordt nog volop verder gewerkt aan het programma waarmee de uitslagen momenteel verwerkt 
worden. Het doel is alle uitslagen in realtime verwerken zodat ze onmiddellijk op de site verschijnen.  
 

3. Bezoek aan het nieuw lokaal De Frontduif. Een affiche en wedstrijdformulieren zijn afgegeven.  
De waarborgsom van het lokaal is nog niet in orde. Dit moet in orde komen voor het begin van de 
terugronde.  Als het bedrag gestort is moet de borgsom van De Zwarte Leeuw nog terug naar de vorige 
uitbater van lokaal De Zwarte Leeuw. Er zal een e-mail  gestuurd worden naar de uitbater om dit te 
regelen. 

 

4. Inschrijvingsgeld voor het inschrijven voor de Kampioenschappen € 5 of toch verhogen naar € 10?  
Het bestuur heeft beslist om het inschrijvingsgeld te behouden op € 5. Wel moeten er minimum 8 
inschrijvingen zijn per discipline om deze te laten door gaan. Dit wordt op het inschrijvingsblad 
vermeld.  

 

5. Op de website wordt een kolom toegevoegd met de openstaande schulden van de lokalen, leden en ex-
leden (beslist op de GZV vergadering van 4 oktober 2017) en een uiterste datum van betaling 
toevoegen, vb 31 januari 2019. Betalen via een overschrijvingsformulier wordt geschrapt uit het 
reglementenbundel. Boetes moeten worden betaald volgens IN/08 Sancties. 

 

6. Een waardebon van ESPA  zal geschonken worden aan  Bart Landuyt voor het geleverde werk voor het 
verwerken van de resultaten van dit seizoen 2018-2019. 

 

7.  Andere: 

• Berekening van de letterwaarden van de nieuwe leden. Alle spelers met NA en ND 
letterwaarde die 10 wedstrijden gespeeld hebben dit seizoen (+ vorig seizoen) zullen 
herberekend worden voor de kampioenschappen en een letterwaarde toegekend worden, 
zodat ze kunnen deelnemen met hun nieuw toegekende letterwaarde. 

 

• Er is ook een aanvraag binnen van de ploeg Kolenwerf om hun thuiswedstrijden verder te 
betwisten in lokaal De frontduif te Langemark. Door stopzetting van de activiteiten van de 
lokaaluitbater van lokaal Kolenwerf. Dit is op de vergadering kenbaar gemaakt. Het bestuur zal 
hier rond nog verder communiceren. 


