
Verslag bestuursvergadering GZV dd. 06 oktober 2016.  

 

Lokaal De Kabien Izegem te 20.00u. 

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

 

Financieel 

Het bestuur is de mening toegedaan dat de rubriek “financieel” door sommigen weinig wordt aangeklikt. 

Let op! Vermijdt bijkomende boetes. 
 

Opmerking bij verkeerde uitslagen, lidnummers, enz.… 

Ten laatste 3 dagen na de publicatie in “Financieel” moet een foto of scan van het wedstrijdformulier 

overgemaakt worden aan het GZV-secretariaat. 
 

Moeilijkheden tussen lid Dousselaere Mario en uitbaters lokaal De Loskaai. 

De brieven die zullen verstuurd worden aan beide partijen zijn goedgekeurd. Hierin enerzijds een verwijzing 

naar de bestaande reglementeringen betreffende toelating tot een lokaal voor het spelen van een 

competitiewedstrijd. Anderzijds de stelling van het GZV-bestuur over het gedrag van lid Mario Dousselaere 

tijdens de laatste algemene bijeenkomst. 
 

Website 

- Op vraag wordt de ledenlijst in het zwart gepubliceerd i.p.v. grijstinten. 

- Om het digitaal ingeven van uitslagen eenvoudiger te maken zal dit, zoals vorig seizoen, terug op de 

startpagina geplaatst worden. 

- De einduitslag wordt verplaatst naar de onderzijde van het digitaal formulier. Dit komt meer overeen 

met de volgorde op het wedstrijdformulier zodat men, hopelijk, minder vergeet de einduitslag in te 

vullen. 

- Bij jaaroverzicht wordt de datum van de hulde en feest aangepast. Dit is 24 juni 2017. 

Wie problemen heeft bij het bekijken van de website wordt aangeraden op de knop F5 (vernieuwen) te 

klikken. 
 

Agenda alle bestuursvergaderingen 

Donderdag 1 december 2016, 2 februari 2017, 6 april 2017 en 8 juni 2017 (kan ook op 1 juni). 
 

Lichtsterktemeting 

- Bij metingen in 5 lokalen blijkt alleen de verlichting in Vrij Polen OK. 

- Een eerste vaststelling is het feit dat de lichtbron soms meer dan voldoende is maar te hoog hangt 

waardoor er geen 400 lux kan gemeten worden op het biljartblad. 

- Bij lokalen waar het duidelijk onvoldoende is wordt gerekend op een inspanning van de uitbaters. 
 

Ranking 

Op de vraag om de ranking te publiceren volgens behaalde punten wordt (voorlopig) niet ingegaan. 
 



Lidnummer Ryckoort M 

Het oude lidnummer staat nog in de ledenlijst terwijl dit gewijzigd is naar nr 0004 op het ogenblik dat 

Maureen bestuurslid is geworden. Wordt aangepast. 
 

Volgende vergadering 

Donderdag 1 december 2016. 

 

Opgemaakt in opdracht van en goedgekeurd door het GZV-bestuur, 

 

Geert Librecht 

GZV-secretaris 


