
 

 

Bestuursvergadering GZV dd. 4 juni 2015.  

Lokaal De Kabien te 20.00u. 

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

 

Evaluatie kampioenenhulde 2015 

Over het algemeen zijn er weinig klachten, uitzondering van enkele leden over het eten en het gebrek aan 

sausen. De nieuwe DJ was OK en zal gecontacteerd worden voor het volgende feest. 

Maureen geeft een overzicht van het financiële gedeelte. Dit wordt goedgekeurd. 

Het bestuur wenst de uitbaatsters Gwendoline en Kyran te bedanken voor hun financiële medewerking en de 

goede organisatie in de zaal. 

 

Financieel 

Maureen geeft een overzicht van de kastoestand na het feest. 

 

Voorbereiding volgend seizoen en beslissingen 

1. De competitie wordt volledig ingericht zoals afgelopen seizoen. Er zijn 18, 19 of 20 ploegen 

naargelang de ontwikkelingen in lokaal De Loskaai. Stefan neemt contact met de nieuwe uitbaters. 

2. Kalender: Voor de eerste ronde zal Geert een heenronde en terugronde opmaken. Er zal openbaar 

geloot worden welke kalender zal toegepast worden. 

3. Kampioenschappen: 

a. Er wordt beslist dat de kampioenschappen voortaan telkens in het weekend van Pinksteren zullen 

betwist worden. Voor dit seizoen is dat 13-14-15-16 mei 2016. 

b. Het wordt een uitgebreider programma met disciplines op vrijdagavond, zaterdag(namiddag), 

zondag(namiddag) en maandag(namiddag). 

4. Letterwaarden: 

De gebruikelijke letterwaarden komen vanaf dit seizoen in omloop. Dat zijn A – B – C – D – NA en ND. 

Voor de reeds aangesloten leden wordt de letterwaarde A – B – C of D bepaald naar volgende criteria: 

- De resultaten van het afgelopen seizoen en eventueel twee voorgaande seizoenen in de 

competitie en kampioenschap. 

- De waarde in andere competities. 

De nieuwe leden starten met letterwaarde NA, met uitzondering van jeugdspelers (tot 16 jaar) en 

dames die starten met letterwaarde ND. 

Aan leden met letterwaarde NA en ND wordt op 1 januari een nieuwe letterwaarde toegekend indien 

10 wedstrijden zijn betwist in de competitie (bekerwedstrijden tellen niet mee). 

Voor de volgende seizoenen zal gestreefd worden naar een (ongeveer) zelfde aantal leden in iedere 

reeks. 

Het bestuur zal over dit alles een nieuw reglement opmaken. 

5. Grenzen: 

Deelname nieuwe club wordt bepaald door bestuur. De beslissing wordt niet openbaar gemotiveerd. 

 

Algemene bijeenkomst  

Woensdag 26 augustus 2015 om 20.00 uur in lokaal ??? 

Afhaling van documenten. 



 

 

 

Website GZV 

Door Geert wordt een nieuwe website gemaakt. 

Die zal de mogelijkheid bieden om digitaal nieuwe leden in te schrijven, wedstrijdwijziging aan te vragen, 

uitslagen te melden, enz.… 

De grotere kosten bij Webnode worden gecompenseerd door het wegvallen abonnement bij Telenet voor 

vaste telefonie (fax). 

 

Inhoud infomapjes. 

Controle en opmaak door Stefan en Maureen. 

 

Bestuursvergaderingen voor dit seizoen 

06/08/2015 - - 08/10/2015 - - 03/12/2015 - - 04/02/2016 - - 07/04/2016 - - 02/06/2016. 

 

 

Verslag opgemaakt in opdracht van het GZV-bestuur en publicatie na goedkeuring, 

Geert Librecht - verslaggever 


