
Verslag GZV videovergadering 10 april 2020 om 20 uur 

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

 

1) Beslissingen ten gevolge van de coronacrisis 

Zie de bijlage van dit verslag. (nieuwsbrief Coronacrisis). 

 

2) Financieel 

De balans van de openstaande schulden wordt opgemaakt zodat het seizoen kan worden 

afgesloten. Ploegen/lokalen die momenteel nog een schuld hebben worden persoonlijk door 

Kurt gecontacteerd.   

 

3) Kampioenenhulde  

Zoals in de nieuwsbrief vermeld staat gaat de kampioenenhulde dit jaar niet door. Maureen 

verwittigt de traiteur. Kurt regelt alles met stad Izegem. Stefan verwittigt onze DJ. 

 

De kampioenhulde 2021 gaat door op 12 juni 2021. Er wordt door Kurt nagegaan of het SOK 

in Kachtem nog vrij is op deze datum. Indien wel, en indien de zaal ook vrij is op 13 juni, is 

deze zaal misschien een optie voor volgend jaar.  

 

4) Reglement 

Dirk kijkt het reglement na en maakt nota van wat er moet gewijzigd worden naar volgend 

seizoen toe.  

Van de lopende zaken (zie vorige vergaderingen) werd het volgende beslist: 

o 3e strafpunt. Wordt dit strafpunt behouden?  

➔ Er werd beslist het BGB reglement hier te volgen. Het 3e strafpunt valt weg en kan 

enkel nog gekozen worden als strafpunt 1 en 2 niet vrij zijn.   

o Schieten vanaf de kaderlijn. 

➔ Het reglement blijft hier ongewijzigd.  

o Welke soorten speelballen laten we toe? 

➔ De Dynaspheres ballen worden ook toegelaten.  

 

5) Volgende vergadering? 

7 mei 2020. Dan hebben we reeds een zicht op het aantal ploegen voor volgend seizoen en 

wordt er een beslissing genomen in verband met de huidige bekercompetitie.  

  



Bijlage 

 

 

Nieuwsbrief Coronacrisis 10/04/2020 

Met deze Coronacrisis zitten we momenteel met zijn allen in een ongewone nieuwe 

wereld. Dit heeft zich er dan ook toe geleid dat wij als bestuur genoodzaakt waren 

ongewone beslissingen te nemen. 

Het voltallige bestuur heeft tijdens een videoconferentie op 09/04/2020 het 

onderstaande beslist:   

1) ploegencompetitie 

Aangezien er nog 7 speeldagen moesten afgewerkt worden zowel in 1e als in 2e afdeling, werd 

beslist om de competitie niet meer verder te spelen. 7 speeldagen betekent nog 14 punten te 

winnen/te verliezen. Omdat deze punten nog een grote invloed kunnen hebben op het 

klassement worden er dit seizoen dan ook geen kampioenen uitgeroepen. 

De huidige stand van het klassement zal wel bepalend zijn voor de indeling van de reeksen voor 

volgend seizoen. Deze indeling hangt verder nog af van het aantal ploegen die ingeschreven zijn 

op 1 mei. Later volgt hierover meer info. 

2) bekercompetitie 

In de bekercompetitie moeten enkel nog de finales gespeeld worden (normaal op 5 en 6 mei). 

We hebben beslist dat de finales niet op deze data zullen gespeeld worden. We hopen wel nog 

steeds dat het zal mogelijk zijn de twee finales af te werken. Op 7 mei wordt er opnieuw overlegd 

met het bestuur of de finales nog zullen kunnen gespeeld worden en wanneer. De finalisten 

worden tijdig van deze beslissing op de hoogte gebracht.  

Indien de finales worden gespeeld ontvangen de finalisten hun trofee tijdens de finales zelf.  

 

3) kampioenenhulde 

De kampioenenhulde gaat dit jaar niet door. De individuele en duo kampioenen worden niet 

gehuldigd. Het bestuur zal de winnaars individueel contacteren in verband met hun 

geldprijs/trofee. Het bedrag zal gestort worden op hun rekening of hun trofee zal later 

overhandigd worden. 

 

We weten dat bepaalde mensen zullen ontgoocheld zijn met deze beslissingen. Ook 

als bestuur zijn wij ontgoocheld dat het seizoen op die manier moet worden 

beëindigd. Een goede beslissing voor iedereen bestaat in dergelijke 

omstandigheden helaas niet. De beslissingen werden genomen in het belang van 

ieder zijn gezondheid, die nu op de eerste plaats komt.  

Bedankt voor het begrip.  

We wensen iedereen een gezonde omgeving. 

 

Met vriendelijke groeten 

Het GZV bestuur 

 


