Verslag GZV vergadering 5 maart te Oostrozebeke om 19.30 uur
Aanwezig: De Backer Stefan, Ryckoort Maureen, Detailleur Dirk en Cardoen Kurt.
1. Bemerkingen vorige vergadering?
Geen

2. Financieel
Opvolging sponsoring - Enkele lokalen dienen nog steeds de sponsoring te betalen. Nochtans
werd reeds een herinneringsbrief gestuurd. Kurt volgt dit op.
Er dient nog een algemene FF te worden betaald van ploeg Quicky.
Alsook een individuele FF van Duqkie’s Place 6 is nog niet betaald.
Voor beide betalingen werd reeds een herinneringsbrief gestuurd. Kurt volgt dit verder op.

3. Ranking + verwerken uitslagen op de site
Dirk doet navraag via de ombudsdienst of spelers belang hechten aan het regelmatig publiceren
van de individuele ranking.
De ranking wordt voorlopig niet meer gepubliceerd, wel op het einde van het seizoen. Op die
manier willen we voorkomen dat resultaten worden beïnvloed.
Momenteel is er een nieuwe site in de maak. Deze zou operationeel worden seizoen 2020-2021.
Bedoeling is dat de resultaten live zullen kunnen worden ingevoerd en automatisch zullen worden
verwerkt. Er wordt momenteel achter de schermen aan deze site gewerkt.

4. Nieuwe lokalen volgend seizoen
De aanvraag van lokaal ‘De Afzakker’ in Olsene werd goedgekeurd. Olsene is een deelgemeente
van Zulte. Aangezien lokaal ‘De Pallieter’ in Zulte reeds deelneemt aan onze competitie hebben
we beslist ook deelgemeentes toe te laten.
Aanvraag Lokaal ‘Watewy’ in Tielt werd goedgekeurd.
Beide lokalen worden nog bezocht door het bestuur.
Ploeg ‘De Vlasbloem’ zou volgend seizoen eventueel in lokaal ‘De Club’ spelen in Emelgem. Kurt
en Dirk hebben het lokaal reeds bezocht. De aanwezige biljart wordt momenteel niet gebruikt
voor competitie. De biljart moet nog op punt gezet worden. Dit wordt verder opgevolgd door het
bestuur.

5. Wedstrijdwijzigingen Duqkie’s Place
Er zijn enkele problemen in verband met wedstrijdwijzigingen van de ploegen van Duqkie’s Place,
dit omwille van de verhuis naar hun nieuw lokaal ‘De nieuwe ruiter’. Kurt, Stefan en Dirk gaan de
situatie bespreken met Marino en Nancy zodat dit in de toekomst op een vlotte manier kan
gebeuren en er in samenspraak met het bestuur kan gekeken worden voor een oplossing.

6. Kampioenschappen
Er waren enkele opmerkingen op zaterdag – het kampioenschap heeft iets te lang geduurd.
Reden: lange matchen en heel veel spelers die dubbel waren ingeschreven. We bekijken hoe we
dit in de toekomst kunnen voorkomen. Mogelijkheden zijn: eventueel op vrijdag spelen in
samenspraak met het WGF bestuur of eventueel voorrondes in lokalen laten spelen.
Leden waren over het algemeen enthousiast over de zondag.
De verkoop van hotdogs was goed. We zijn van mening dat er geen ander eten moet voorzien
worden aangezien er in de buurt (op minder dan 1 km) heel wat eetgelegenheden zijn: frituur,
pittazaak, belegde broodjes zaak, bakker, …
Wat betreft de forfaits, blijven we in de toekomst bij hetzelfde systeem: forfait wordt toegepast
15 minuten na aanvang, er worden geen uitzonderingen toegelaten.
Bij forfait zonder verwittiging van het bestuur met geldige reden, wordt een minnelijke schikking
toegepast van € 30. Een verwittigde forfait met geldige reden is kosteloos. Alsook het te laat
komen op een kampioenschap. Dit wel met forfait als gevolg.
Niet alle spelers waren enthousiast over het feit dat ze hun prijs moeten komen afhalen op de
hulde. We kunnen deze mening volgen en gaan volgend seizoen onze werkwijze hier aanpassen.
Op de hulde worden enkel de finalisten van elke discipline uitgenodigd om hun prijs te komen
afhalen. Deze worden ook uitgenodigd voor de gratis maaltijd.
De andere winnaars ontvangen hun prijs na afloop van hun wedstijd tijdens het kampioenschap
zelf.

7. Kampioenenhulde
• Maureen heeft aanvraag verstuurd naar Sabam.
•

Er wordt door Maureen een verzekering ‘burgerlijke aansprakelijkheid organisatie’ afgesloten.

•

We kiezen er voor de bediening in de zaal te laten gebeuren door onze traiteur en personeel.
Maureen regelt dit met de traiteur.

•

Alsook wordt door Maureen overlegd met de traiteur in verband met het eten. Er wordt
gekeken om eventueel weer een alternatief met vis aan te bieden.

8. Voorbereiding nieuw seizoen
De inschrijvingsformulieren worden op de site gezet. Er wordt een bericht op de site en op FB
gepubliceerd om dit kenbaar te maken aan de leden/lokalen/ploegverantwoordelijken. Deze
dienen ze zelf af te drukken. Ze worden niet verstuurd.
De inschrijvingsformulieren dienen binnen te zijn tegen 1 mei. Alsook de lokalen dienen via de site
ingeschreven te worden tegen 1 mei. Op FB zal er geregeld een herinnering verschijnen.
Stefan plaatst op FB ook geregeld een overzicht van de ingeschreven lokalen.
Indien er opnieuw 30 ploegen zijn zoals dit seizoen, blijft alles in 2 reeksen. Komen er ploegen bij
worden de ploegen verdeeld in 3 reeksen.

