
Verslag GZV videovergadering 7 mei 2020 om 20 uur 

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

1) Financieel 

• Kurt maakt de rekeningen voor volgend seizoen van zodra alle inschrijvingsgegevens 

gekend zijn.  

• De algemene FF van Frontduif 1 werd reeds betaald. Hiervan wordt 35 euro doorgestort 

naar lokaal Sportwereld.  

De algemene FF van Quicky staat voorlopig nog open. Indien dit niet voldaan wordt 

tegen de start van het nieuwe seizoen, wordt het bedrag gedeeld over het totaal aantal 

ingeschreven spelers van de ploeg (9 spelers). Deze spelers kunnen pas opnieuw 

inschrijven als lid indien hun individuele boete is voldaan.  

• De waarborg van lokaal Quicky, De Vlasbloem en het Schaak wordt terug gestort. 

 

 

2) Beker 

• Er werd beslist de finales van Beker en Cup De Kabien niet meer te laten doorgaan dit 

seizoen. Aangezien we er nu nog geen zicht op hebben wanneer cafébezoeken weer 

mogelijk zullen zijn, zijn we van mening dat het ook geen zin heeft om nogmaals die 

beslissing uit te stellen.  

• Volgend seizoen worden alle ploegen geloot voor de beker. Aangezien we geen 

afgewerkte ranking hebben dit seizoen wordt er (zoals vorige seizoenen het geval was) 

geen rekening gehouden met ploegen die bovenaan staan in het klassement. Het is 

mogelijk dat ook deze ploegen nu een voorronde of 1e ronde spelen en hierdoor 

mogelijks in Cup De Kabien terecht komen bij verlies van hun wedstrijd. 

 

 

3) Indeling reeksen volgend seizoen 

Er zijn 34 ploegen ingeschreven. Voorlopig liggen er enkele mogelijkheden op tafel hoe de 

reeksen kunnen ingedeeld worden. We willen hier niet te snel een beslissing nemen en alles 

goed overwegen, daarom werd er nog geen beslissing genomen. De volgende vergadering 

wordt hierover beslist. 

 

4) Gevolgen coronacrisis 

• Heel wat inschrijvingsformulieren zijn onvolledig ingevuld. Volgens de meeste lokalen te 

wijten aan het moeilijk bereikbaar zijn van personen tijdens de coronacrisis.  

Er wordt nagegaan welke gegevens nog te kort zijn en nodig zijn om het seizoen te 

kunnen starten. Deze lokalen/ploegen worden gecontacteerd door het bestuur.  

• Omwille van de coronacrisis heeft het bestuur beslist de bijdrage van het lokaal  

(30 euro) voor het seizoen 2020-2021 te laten vallen.  

 

 

 



5) Taakverdeling volgend seizoen 

• Maureen maakt het ledenbestand + de lidkaarten. Probeert ook reeds zoveel 

mogelijk van de nieuwe site in orde te zetten. 

• Kurt maakt de rekeningen. 

• Maureen en Dirk zetten de reglementen op punt. 

• Stefan maakt de jaarplanning + kalender op. Alsook het bekerschema.  

 

 

6) Kampioenschappen 

De kampioenschappen zullen doorgaan halverwege februari 2021. Er wordt contact 

opgenomen met WGF om eventueel de vrijdag vrij te houden voor het GZV kampioenschap. 

Zodat er op vrijdag eventueel kan geschift worden of een discipline kan worden gespeeld 

zodat een lange zaterdag of zondag kan vermeden worden.  

Alsook wordt er in de kalender rekening gehouden met een vrije speelweek, die indien nodig 

kan gebruikt worden om te schiften. 

 

 

7) Volgende vergadering? 

28 mei 2020.  


