
 

 

Bestuursvergadering GZV dd. 27 juli 2015.  

In secretariaat: Torhoutsesteenweg 247, Oostende te 14.00u. 

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

Verontschuldigd: Kurt Cardoen (reis) 

 

Werking nieuwe website 

Wijzigingen aangebracht door zowel Stefan, Maureen of Geert staan onmiddellijk online. De mogelijkheden tot 

uitbreiden naargelang de behoeften worden besproken. 

 

E-mail 

De nieuwe E-mailadressen voor de bestuursleden worden in gebruik genomen. Op deze manier is het gemakkelijk 

privé-berichten en berichten die de GZV aanbelangen te scheiden. 

 

Lidkaarten 

Dit seizoen moet ook de letterwaarde op de lidkaart vermeld worden. Maureen staat opnieuw in voor de 

opmaak. Ze zal navraag doen wat de kostprijs is voor het laten maken van een meer professionele lidkaart. 

 

Nieuwe lokalen 

De nieuwe lokalen Kolenwerf en De Pelikaan werden nog niet bezocht. Stefan en Geert zullen het lokaal in Ieper 

bezoeken. Voor De Pelikaan wordt dat waarschijnlijk aanstaande zondag naar aanleiding van het daar betwiste 

tornooi. 

 

Nieuwe leden 

Aansluiten kan tot 31 december. 

Kunnen enkel nog aangesloten worden via het digitale formulier op de website. 

Het reeds bestaande formulier op de website moet aangevuld met informatie zoals rekeningnummer GZV en 

uiterste datum van aansluiten. 

 

Voorbereiding algemene bijeenkomst  

Woensdag 26 augustus 2015 om 20.00 uur in lokaal De Kabien. 

- Wedstrijdformulieren: uitleg nieuwe manier van invullen. Hoe uitslagen digitaal doorsturen, enz.… 

- Uitleg over de kampioenschappen. Nieuw: men is verplicht te spelen in de discipline(s) van eigen 

letterwaarde. (bv. een lid met letterwaarde B mag niet deelnemen in de A-reeks) 

A.  Data. Weekend van Pinksteren. 

B. Disciplines:  

° Vrijdagavond: ranking, 4 reeksen, 8 spelers per afdeling. Punten van de voorronde tellen mee. De 

prijzen voor de individuele laureaten uit de competitie vallen weg. 

° Zaterdag: duo’s hogere reeks en duo’s lagere reeks. 

° Zondag: duo’s mix. (verplicht speler A – B – NA met speler C – D – ND) 

° Maandag: Individueel A – B – C – D. Om deel te nemen in de A-reeks moet men minstens 5 

competitiewedstrijden betwist hebben. In de B – C – D-reeks is er geen beperking. 

- Nieuwe disciplines en voorwaarden tot deelname. 

Afhaling van documenten. 



 

 

 

Inhoud infomapjes 

Kalender, jaaroverzicht, kleine affiche met kalender, financieel overzicht, aansluitingskaarten nieuwe leden en 

formulier wedstrijdwijziging verdwijnen uit de groene map. Dit alles kan men terugvinden op de GZV-website. 

De reglementen worden overlopen maar het is duidelijk dat hiervoor veel meer tijd nodig is. 

Heel wat wijzigingen zijn al aangebracht, de rest zal overlopen worden door Geert. Nadien ter controle naar de 

andere bestuursleden. 

 

Competitie play-offs 1e – 2e – 3e – 4e afdeling. 

1e afdeling = 1e  2e  3e  4e  5e uit voorronde. 

2e afdeling = 6e  7e  8e  9e  10e  uit voorronde. 

3e afdeling = 11e  12e  13e  14e  15e  uit voorronde. 

4e afdeling = 16e  17e  18e  19e  uit voorronde. 

Punten voorronde vervallen doch in iedere afdeling start de laatste uit de voorronde met 0 punten. 

Telkens men een plaats hoger is geëindigd start men met een punt meer. 

Voorbeeld: 1e afdeling  1e start met + 4 pt. 2e start met + 3 pt, 3e start met + 2 pt, enz. 

 

Wedstrijdwijziging 

Kan enkel aangevraagd worden via het digitaal formulier op de GZV-website. De tegenpartij moet per mail 

bevestigen. Deze bevestiging dient gestuurd te worden naar het secretariaat, geert@gzv-golfbiljart.com 

 

Nieuwe E-mailadressen bestuur 

stefan@gzv-golfbiljart.com Voorzitter. 

kurt@gzv-golfbiljart.com Public Relation. 

maureen@gzv-golfbiljart.com Financieel beheer. 

geert@gzv-golfbiljart.com Secretaris. 

 

 

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

Geert Librecht - verslaggever 
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